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PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum warahmatullah wabarrakatuh, 

 
Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan 
karunia-Nya  kita  dapat  bertemu  dan  bersilaturahmi  dalam  seminar  di  kampus  Itenas- 
Bandung. Semoga seminar ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuannya 

 
Seminar ini merupakan agenda tahunan civitas akademika Jurusan Teknik Mesin, FTI- 
ITENAS,  yang sudah  dimulai  sejak  tahun  2002.  Seminar ini  diharapkan  menjadi  forum 
diskusi dan tukar informasi kegiatan studi dan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti 
dari perguruan tinggi (dosen dan mahasiswa), instansi maupun praktisi industri, khususnya 
yang  terkait dengan  bidang  teknik  mesin,  sehingga  dapat  meningkatkan  sinergi  diantara 
keduanya. Pada seminar kali ini, penyelenggaran melibatkan LP2M (Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat)-Itenas. 

 
Panitia  telah  berhasil  menghimpun  22  makalah  untuk  seminar  Rekayasa  dan  Aplikasi 
Teknik  Mesin  di     Industri.  Makalah  dikelompokkan  kedalam  lima  sub  topik  yaitu 
Teknologi Konversi Energi (TKE), Teknologi Bahan dan Material Komposit (TBMK), 
Teknologi Perancangan dan Pengembangan Produk (TPPP), Teknologi Manufaktur dan 
Metrologi (TMM), Teknologi Sistem Kendali dan Pemrosesan Sinyal (TSKPS), dan Topik 
Lain-Lain (TLL). 

 
Dalam  kesempatan  ini,  perkenankan  kami  menyampaikan  terima kasih  dan  penghargaan 
setinggi-tingginya  kepada  seluruh  penyaji  makalah,  peserta,  civitas  akademika  Jurusan 
Teknik  Mesin,  FTI-ITENAS,  dan  semua  pihak  yang  telah  berpartisipasi  aktif  sehingga 
seminar ini dapat terselenggara. Semoga kerjasama yang telah kita bangun selama ini dapat 
terus ditingkatkan dimasa-masa mendatang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan 
kekhilafan. 

 
Akhir  kata  kami  mengucapkan  selamat  mengikuti  seminar,  semoga  semua  gagasan  dan 
pikiran yang berkembang selama seminar ini dapat tercatat sebagai sumbangsih yang 
bermanfaat untuk kejayaan bangsa dan negara kita. 

 
Wabillahi taufiq walhidayah, Wassalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh 

 
 
 
Bandung, Februari 2016 
Jurusan Teknik Mesin, FTI-ITENAS 
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Abstrak 
 

Body cones merupakan produk cor yang dibuat untuk komponen unit pengolahan semen. Produk 
body cones merupakan produk impor dan di Indonesia belum ada yang berhasil memasok 
kebutuhan komponen tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rancangan produk coran 
body cones melalui simulasi perancangan yang  dapat  menghasilkan  produk  coran  yang  bebas  
dari  cacat.  Beberapa  kegiatan  yang  dilakukan  yaitu perhitungan sistem saluran dan penambah 
serta simulasi perancangan menggunakan perangkat lunak magmasoft sebagai  alat  bantu  dalam  
memodelkan  proses  pengecoran  logam,  sebelum  proses  pengecoran  logam  yang sebenarnya  
dilakukan,  sehingga  dapat  mengurangi  resiko  kegagalan.  Selain  itu  simulasi  magmasoft  dapat 
memprediksi temperatur pembekuan, kecepatan pendinginan, daerah terpanas, dan porositas yang 
terjadi akan terlihat dari simulasi ini, sehingga kan mengurangi proses trial and error di lapangan. 
Hasil simulasi dengan perangkat lunak magmasoft menunjukkan perancangan sistem saluran dan 
penambah top ingate lebih efektif untuk menghasilkan produk lebih baik dengan tingkat porositas lebih 
kecil.Dan berdasarkan perhitungan sistem saluran dihasilkan dimensi saluran terak  86x115 mm, 
saluran masuk 25x100 mm, saluran turun diameter 78 mm, dan menggunakan 8 penambah atas 
dengan diameter 100 mm.  
 
Kata-kata kunci : Body Cones, Perancangan coran, Perangkat Lunak Magmasoft  
 
 
1. Pendahuluan  
Perkembangan teknologi pengecoran logam sekarang ini semakin pesat, hal ini didorong oleh 
kebutuhan pasokan komponen mesin dalam negeri yang meningkat. Beberapa produk komponen 
mesin ini dapat dibuat dengan proses  pengecoran.  Proses  pengecoran  sendiri  terdiri  dari  beberapa  
tahap,  dimulai  dari  perancangan  coran, perancangan pola, pembuatan pola, pembuatan cetakan, 
pembuatan inti, proses penuangan, proses pembongkaran dan proses fettling [1]. Salah satu komponen 
mesin pengelohan semen adalah body cones. Untuk pembuatan coran body cones, peneliti 
menggunakan perangkat lunak magmasoft untuk membantu proses perancangan coran sebelum realisasi 
produksi dimulai.  Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rancangan produk coran body cones 
melalui simulasi perancangan yang dapat menghasilkan produk coran yang bebas dari cacat. 
Beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu perhitungan sistem saluran dan penambah serta simulasi   
menggunakan perangkat lunak magmasoft sebagai  alat  bantu  dalam  memodelkan  proses  
pengecoran  logam,  sebelum  proses  pengecoran  logam  yang sebenarnya dilakukan, sehingga dapat 
mengurangi resiko kegagalan.  
 
 
2. Tinjauan Pustaka  
2.1 Perancangan Coran  
Sebelum proses pembuatan benda coran diperlukan perancangan coran yang bertujuan untuk 
menghasilkan benda tanpa cacat   tuang seperti tuntutannya, disamping itu perancangan juga akan 
memberikan kemudahan dan keseragaman dalam pembuatan benda coran.  
 
2.2 Kecepatan pendinginan dan perhitungan modul  
Laju pendinginan coran atau waktu pembekuan tergantung dari sifat termal cetakan, temperatur 
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penuangan juga bentuk dan dimensi coran. Dengan mengasumsikan sifat termal cetakan dan 
temperatur penuangan konstan, laju pendingan hanya tergantung pada bentuk dan  dimensi coran. 
Efek dimensi dijabarkan dengan  modulus. Modulus adalah perbandingan dari volume terhadap 
luas permukaan pendinginan [2].  
 

       

 
2.3  Modulus untuk benda bentuk sederhana 
Untuk bentuk-bentuk sederhana dirumuskan menjadi sebagai berikut : 

 
 
Untuk benda yang mendekati bentuk batang, rumusan modul menjadi : 
 

  
  

     

 
2.4  Penambah 
Penyusutan cair dan kristalisasi menyebabkan sebuah rongga, penyusutan ini dapat ditemui berupa 
cekungan pada benda atau rongga susut dalam benda. Rongga susut biasanya baru terlihat setelah 
benda tersebut mengalami proses permesinan. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan suatu 
pasokan cairan tambahan. Cairan tambahan ini akan mengisi rongga-rongga yang terjadi karena 
penyusutan. Cairan tambahan ini ditempatkan pada penambah (riser). Saluran penambah merupakan 
system saluran yang berfungsi menambah oleh karena itu ukuran harus besar sehingga efisiensi 
penambah dapat diharapkan [3]. Penambah harus tetap dalam keadaan cair selama proses pemadatan 
pada benda berlangsung. Dengan kata lain penambah harus mempunyai modulus yang lebih besar 
daripada benda. 
 
Suatu sistem penambah terdiri dari penambah dan leher penambah. Leher penambah merupakan 
saluran penghubung antara penambah dan benda coran. Pendinginan yang terjadi diatur sedemikian 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(1) 



Seminar Nasional – XIV ISBN : 978-602-74127-0-5 | ISSN 1693-3168 
Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin di Industri 
Kampus ITENAS  
Bandung, 1-2 Desember 2015 
  
 

TPPP | 3 

rupa sehingga berurutan sebagai berikut: benda coran, leher penambah, penambah. Sesuai dengan 
urutan pembekuan, maka modulus diatur: 

   1 1,1 1,2 
 
2.5Perhitungan Penambah 
2.5.1  Perbandingan Modul 

   1 1,1 1,2 
 
2.5.2  Penentuan diameter penambah 
Tabel 1. Tipe penambah 

Tipe Diameter 
Penambah 

Volume 
penambah 

 

    1 D = 5,98 . Mp V = 1,06 . D3

2 D = 4,91 . Mp V = 1,16 . D3

3 D = 4,53 . Mp V = 1,04 . D3

   
   
   

 
2.5.3  Ukuran leher penambah 

 4.  
 
Dlp : Diameter leher penambah / bentuk bujur sangkar leher penambah. 
eff : Effisiensi area lepas panas pada leher penambah 
 
2.6  Perangkat Lunak Magmasoft 
Perangkat Lunak magmasoft merupakan salah satu program simulasi untuk menganalisa panas yang 
terjadi pada coran. Dimulai dari proses penuangan dimana cairan masuk kedalam cetakan sampai 
coran tersebut membeku. Dari program ini dapat dianalisa hasil penuangan dan hasil pembekuan [4]. 
 
 
3. Perancangan Coran 
3.1 Penggambaran 3D Body Cones 
Penggambaran bisa dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak magmasoft sendiri atau 
menggunakan program penggambaran CAD yang lain dengan mentransfer menggunakan format STL 
file ke program magmasoft. 

 
Gambar 1. Gambar 3D Body Cones 
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3.2 Perhitungan berat 
Dari gambar 3D Solidworks, dengan  7,8 ⁄ , dihasilkan berat benda = 856 Kg. 
 
3.3 Perhitungan Modul 
Perhitungan dilakukan dengan tujuan menentukan letak paling panas pada coran, menentukan urutan 
pembekuan, menentukan besar penambah, menentukan letak penambah, dan menentukan jumlah 
penambah. Perhitungan dilakukan pada bagian tengah dan samping benda. 

 
Gambar 2. perhitungan modul body cones 

 
Untuk bagian tengah benda, modul1,     

  
 1,7 

 
3.4 Perhitungan Penambah 

  1 1,1 1,2 
 

Tabel 2. Perhitungan penambah 
Bagian Ring atas, M = 1,7

M leher penambah = 1,1 . 1,6 = 1,87
M penambah          = 1,2 . 1,6 = 2,04

Penambah standar type II
Dp = 4,91 . Mp

Dp = 4,91 . 2,04 = 10,02 cm = 100 mm
Volume penambah
V = 1,16 . D3 [dm]

V = 1,16 . 103 = 1,16 dm3

Ukuran leher penambah
Dia = 7,48 cm

 
 
4. Simulasi Perancangan Menggunakan Perangkat Lunak Magmasoft 
4.1 Perancangan ke-1 tanpa penambah dan sistem saluran 
Perancangan pertama dilakukan simulasi awal untuk mengetahui penyusutan dari produk. Dengan 
pertimbangan geometri, produk Body Cones ini memiliki dua kemungkinan umum dalam menetapkan 
saluran masuk cairan dalam gating system. Yang pertama adalah pengecoran dari atas (top ingate), 
dan yang kedua pengecoran dari bawah (bottom ingate). 
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Gambar 3. Hasil simulasi dengan Top Ingate 

 
Berdasarkan hasil simulasi Gambar 3 tampak hasil simulasi perancangan top ingate didapatkan hasil 
porositas di bagian atas dan bawah produk. Daerah terpanas tampak pada ring bagian atas, 
ditunjukkan dengan warna kuning. 

 
Gambar 4. Hasil simulasi dengan Bottom Ingate 

 
Pada Gambar 4 adalah hasil simulasi perancangan bottom ingate didapatkan hasil porositas di dua 
bagian, atas dan bawah serta di beberapa bagian dinding produk dimana distribusi porositas bagian 
bawah tidak teratur. Daerah terpanas tampak pada ring bagian atas, ditunjukkan dengan warna kuning. 
Dari hasil simulasi diatas, kedua pola penyusutan tersebut (top dan bottom), tampak perancangan 
dengan top ingate lebih baik. Hal ini berdasarkan porositas yang terjadi pada dua perancangan diatas. 
Porositas perancangan top ingate lebih sedikit dibandingkan dengan bottom ingate. 
 
4.2 Perancangan ke-2, penggunaan penambah, eksotermic sleeves, dan chill 
Penggunaan chill pada perancangan ke-2 mempunyai tujuan supaya pembekuan terarah, dimulai dari 
bagian bawah yang bersinggungan langsung dengan chill ke arah penambah di bagian atas. 
Eksotermic sleeves digunakan pada seluruh penambah sebanyak 8 buah. 
 
Dari perancangan ke-2 dihasilkan distribusi temperatur saat pengecoran (filling process) selesai. Pada 
saat itu temperatur terendah ada pada daerah bawah yang bersinggungan langsung dengan chill, 
sekitar 454OC. Artinya, saat filling process berakhir, produk bagian bawah sudah membeku jauh di 
bawah solidus temperature. 
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Gambar 5. Perancangan ke-2 menggunakan penambah dan chill 

 

 
Gambar 6. Distribusi temperatur perancangan ke-2 

 
Skala warna pada gambar 6 menunjukkan urutan temperatur yang sudah baik untuk sebuah casting 
design, dimana pembekuan terakhir hanya pada bagian penambah saja. Urutan pembekuan dimulai 
dari temperatur terendah ke temperatur yang lebih tinggi. Gambar 6 adalah irisan koordinat XZ, 
dilihat dari samping. Gambar tersebut menunjukkan arah pembekuan yang baik, setelah di pasangkan 
chill di bagian bawah. Urutan pembekuan dimulai dari nomor 1 (bagian paling dasar pada produk) 
hingga berakhir di nomor 8 (bagian penambah/riser). 
 
4.3 Porositas 
Perancangan ke-2 telah menghasilkan sound casting (casting bebas rongga penyusutan). Tidak terjadi 
porositas pada seluruh badan produk yang dapat dilihat pada Gambar 7. Porositas terbentuk pada 
pembekuan terakhir, yaitu pada penambah. Seluruh sistem penambah berfungsi dengan baik. 
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Gambar 7. Porositas rancangan ke-2 

 
 
5. Kesimpulan 
Penggunaan perangkat lunak magmasoft sangat membantu dalam perancangan coran untuk 
mendapatkan hasil coran yang bagus tanpa harus uji coba secara langsung dibengkel, sehingga biaya 
produksi dapat ditekan. Dalam penelitian ini produk coran body cones yang beratnya 856 kg jika 
terjadi kegagalan dalam produksi maka biaya yang dikeluarkan akan sangat besar, sehingga kerugian 
juga menjadi besar. 
 

 
Gambar 8a. Perancangan coran Body Cones (tampak samping) 
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Gambar 8b. Perancangan coran Body Cones (tampak atas) 

 
Dari hasil simulasi menggunakan perangkat lunak magmasoft, rancangan coran untuk body cones 
terlihat pada gambar 8a dan 8b. Hasil simulasi dengan perangkat lunak magmasoft menunjukkan 
perancangan system saluran dan penambah top ingate lebih efektif untuk menghasilkan produk lebih 
baik dengan hasil porositas yang lebih kecil. Dan berdasarkan perhitungan sistem saluran dihasilkan 
dimensi saluran terak 86x115 mm, saluran masuk 25x100 mm, saluran turun diameter 78 mm, dan 
menggunakan 8 buah penambah atas dengan diameter 100 mm. 
 
 
Daftar Pustaka 
[1] Beeley, PR. 1972. Foundry Technology. Butterworth Scientific London. 
[2] R. Wlodawer. 1966. Directional Solidification of Steel Casting. Pergamon Press. 
[3] Surdia, T., dan Chiijiwa, K. 2000. Teknik Pengecoran Logam. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 
[4] Magmasoft Training Manual, 2000. 
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Abstrak  
 

Micro Air Vehicle adalah perangkat terbang berukuran mikro, salah satu jenis MAV adalah Flapping 
Wing MAV(FW-MAV) yaitu pesawat dengan sayap yang mengepak seperti burung. Gerak 
mengepaknya sayap FW-MAVberasal dari gerak rotasi poros sebuah motor listrik. 
Penelitian ini bertujuan mendapatkan sebuah mekanisme yang dapat menghasilkan gerakan 
mengepak seperti gerakan sayap burung. Penelitian dimulai dengan membuat simulasi gerakan 
menggunakan perangkat lunak, membuat model mekanisme dan system transmisi roda gigi, 
optimalisasi gerakan yang dihasilkan sehingga didapat pola gerak yang dianggap dapat 
membangkitkan gaya angkat yang diinginkan. 
Kombinasi dimensi dan bentuk batang batang penggerak mekanisme ternyata dapat menghasilkan 
gerakan yang dianggap paling optimal yang siap dibuat menjadi sayap burung untuk diuji gaya 
angkatnya. 
. 
Kata-kata kunci : Gaya angkat, pola gerakan sayap, Flapping Wing - MAV 
 
 
1. Pendahuluan 
Flapping Wingmerupakan objek penelitian yang masih tergolong muda dibandingkan Fixed Wing,  
oleh sebab itu Teori, Data dan Cara Cara untuk membuat Flapping Wing relative belum berkembang 
sehingga perancang harus mengembangkan sendiri dengan cara iterasi dan eksperimental. Hal ini 
berbeda sekali dengan Fixed Wing maupun Rotary Wing yang sudah lebih dahulu dikembangkan 
sehingga semua data dan teori yang diperlukan untuk merancang dan membuatnya sudah banyak 
tersedia atau ditemukan, malahan  banyak yang sudah distandarkan.  
Sayap Flapping Wing yang mengepak layaknya burung sehingga bentuknya menyerupai burung, 
ukurannya yang relative kecil dan suaranya yang relative pelan sebab hanya bersumber pada suara 
gesekan roda gigi transmisinya  menjadikan Flapping Wing mudah berkamuflase seperti seekor 
burung sehingga sangat cocok dijadikan sebagai alat pendataan (surveyor) maupun sebagai pengintai 
(espionage). 
 

 
Gambar 1 Flapping Wing yang ada saat ini 
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Flapping Wing tidak butuh landasan pacu (runaway) untuk terbang maupun mendarat, Flapping Wing 
dapat bermanuver lebih baik dibandingkan dengan Fixed Wing dan terbang dengan kecepatan terbang 
yang lebih rendah dibandingkan Fixed Wing sehingga menjadikan Flapping Wing sangat andal 
dimedan yang sulit dan relative sempit. 
Dalam penelitian ini Flapping wing yang dikembangkan adalah jenis yang sayapnya terdiri dari dua 
bagian, yang mengepak seperti  seekor burung elang, bentuk dan ukurannya cukup besar rentang 
sayapnya berkisar antara 1,5 sampai 2 meter. 
 
Penelitian ini adalah tahap awal dari sebuah penelitian mengenai Flapping wing yang  mempunyai 
tujuan akhir untuk mengembangkan sebuah Flapping Wing berbentuk burung yang dapat digunakan  
untukkepentingan pemetaan (surveyor) dan pengintaian (espionage). Untuk  tahap awal ini,ada dua 
tujuan yang hendak dicapai antara lain, merancang suatu system kinematika yang menghasilkan gerak 
kepakan sayap  dan merancang system transmisi yang dapat memberikan frekuensi gerakan sayap 
burung sesuai yang diinginkan. 
 
 
2. Pembangkitan Gaya (Forces Generating)  
Suatu mekanisme terbang  dipengaruhi oleh beberapa gaya seperti terlihat pada gambar berikut : 
 

 
 

a. Fixed Wing1b. Flapping Wing2 
 

Gambar 2 - Gaya gaya yang mempengaruhi benda terbang 
 
 

Lift,L adalah gaya angkat  yang berfungsi membuat  suatu mekanisme melayang atau 
terangkat. 

Thrust, T adalah gaya yang mendorong mekanisme tersebut agar   bergerak maju. 
Weight, W adalah jumlah gaya berat seluruh komponen  beserta muatannya yang arahnya 

selalu kebawah. 
Drag, D adalah gaya hambatan yang menahan pesawat agar tidak bergerak maju, gaya ini 

hanya  timbul akibat bergeraknya pesawat. 
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Gambar 3 Lift Generating pada Fixed Wing3 

Pada mekanisme Fixed Wing seperti pesawat terbang, gaya angkat - Lift dihasilkan dari sayap yang 
berpenampang berupa airfoil sedemikian rupa sehingga ketika dilewati oleh udara yang bergerak  
dengan kecepatan tinggi akan menimbulkan perbedaan tekanan udara, pada bagian bawah sayap 
mempunyai tekanan udara lebih tinggi dibanding  bagian atas sayap. Perbedaan Tekanan ini 
berbanding lurus dengan kecepatan relative angin terhadap sayap, makin besar kecepatan relative 
maka makin besar pula perbedaan tekanannya sehingga makin besar pula gaya angkatnya3. Inilah 
sebabnya kenapa pesawat terbang tidak bisa terbang dengan kecepatan rendah. 
 
Gaya dorong - Thrust, dihasilkan oleh gerak baling baling pesawat atau oleh turbin gas, sedangkan 
Gaya hambat - Drag adalah gaya yang menimbulkan hambatan bagi gerak maju pesawat yang 
berbanding lurus dengan luas penampang pesawat yang akan menembus udara, sehingga semakin 
gemuk bodi pesawat maka akan semakin besarlah Dragnya. Terakhir adalah gaya berat yang berasal 
dari berat keseluruhan pesawat termasuk didalamnya berat penumpang dan muatan lainnya.    
 
Pada Flapping Wing, gaya angkat dan gaya dorong dihasilkan sekaligus oleh gerakan mengepaknya 
sayap. Gaya angkat hanya dihasilkan saat sayap melakukan gerakan kebawah (down stroke) 
sedangkan pada saat sayap melakukan gerak keatas (Up Stroke) tidak menghasilkan gaya angkat. 
Gaya dorong dihasilkan saat gerakan keatas maupun saat gerak sayap kebawah.  
 
Besarnya gaya angkat berbanding lurus dengan luas permukaan sayap yang menekan udara atau 
permukaan yang menghadap kebawah7. Oleh sebab itu mekanisme gerak yang baik adalah mekanisme 
yang saat down stroke memberikan luas permukaan sebesar mungkin dan saat up stroke sekecil 
mungkin. Hal ini dapat diamati ketika gerakan yang dihasilkan oleh mekanisme diamat melalui video 
dengan gerakan lambat atau saat video simulasi yang gerakannya  diperlambat. 
 
 
3. Mekanisme Gerak Sayap 
Dari penelitian yang telah dilakukan oleh banyak pihak sebelum ini ada beberapa mekanisme gerak 
kepakan sayap antara lain : 
a. Gerak sayap serangga, Insect 

Pada mekanisme ini, gaya lift yang ditimbulkan sangat mengandalkan kecepatan gerak kepakan 
sayap sebab sayap berukuran kecil sehingga luas penghasil gaya angkat juga kecil. Oleh sebab 
itu frakuensi kapakan sayap harus sangat tinggi. Umumnya diatas 50 hz.  
Pada gambar 4 dapat dilihat gerak rotasi motor dengan mekanisne empat batang (four bar 
linkage) langsung dihubungkan ke batang penggerak sayap sehingga ratio penurunan kecepatan 
putar dari motor ke sayap rendah yang berakibat frekuensi kepakan sayap menjadi tinggi. 
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Gambar 4. Mekanisme sayap Insect5 

b. Gerak sayap capung, kupu kupu dan sejenisnya, Butterfly 
Mekanisme gerak sayap pada sayap kupu kupu sebenarnya hampir mirip dengan insect tetapi 
ukurannya relative lebih besar seperti terlihat pada gambar 5 berikut. 

 

 

5(a) 5(b)
 

 
5(c)

Gambar 5. Mekanisme sayap Capung6 
 

Terlihat sayap masih merupakan satu batang gerak mengepak masih terhubung langsung pada 
motor. Untuk ukuran yang cukup besar mekanisme gerak sayap kadang sudah dilakukan 
peningkatan ratio penurunan kecepatan putar sehingga frekuensi gerak sayap tidak setinggi 
frekuensi gerak sayap insect. 
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c. Gerak sayap burung, Bird 

 
Gambar 6.  Sayap Burung yang terdiri dari dua bagian7

 
Pada gambar diatas terlihat bahwa satu sisi sayap burung terdiri dari dua bagian yang disebut 
inner wing dan outer wing. Inner wing untuk gerak relative penghasil lift dan outer wing 
melakukan gerak mengepak yang akan menghasilkan gaya dorong.  
 
Ukuran sayap lebih besar disebabkan oleh berat burung yang lebih besar pula dibandingkan 
dengan dua jenis terdahulu sehingga frekuensi gerakan sayap tidak boleh terlalu tinggi sebab 
akan cepat menimbulkan kelelahan pada burung atau memperpendek umur baterai pada robot 
burung. 
 
Penelitian saat ini adalah menemukan mekanisme dan system transmisi gerak sayap yang 
berjenis sayap burung atau Bird Flapping wing. 
 
 

4. Metodologi Penelitian 
Penelitian ini dimulai dari inventarisasi ide dengan mengacu pada penelitian mengenai Flapping 
wing yang telah dilakukan oleh para peneliti  sebelumnya.  Sumber lain berupa buku dan tulisan 
tulisan ilmiah seperti proceding dan jurnal serta mengamati langsung fenomena alam yaitu cara 
burung merpati dan burung elang terbang menjadi inspirasi ketika merumuskan kepakan sayap. Cara 
mengepaknya sayap diamati dari video burung terbang, antara lain video burung elang, burung bangau, 
angsa dan burung seagull. 
 
Dari inventarisasi data maka dibuat kemudian simulasi gerak mengepak menggunakan model model 
tiruan yang mana proses iterasi bentuk dan gerak dibantu dengan perangkat lunak Forces Effect 
Motion agar tidak terlalu banyak tenaga dikeluarkan untuk membuat model. Forces Effect Motion 
adalah perangkat lunak yang masih merupakan keluarga autodesk, penggunaannya sangat mudah dan 
sederhana dapat dilakukan menggunakan perangkat handphone Android namun sangat terbatas 
kemampuannya.  
 
Untuk simulasi dengan sistem yang sudah besar maka tidak dapat lagi menggunakan Forces Effect 
Motion sehingga proses iterasi selanjutnya menggunakan perangkat lunak Autodesk Inventor atau 
sering disingkat Inventor saja. Dengan inventor simulasi terlihat lebih realistik dengan dimensi 
dimensi yang lebih teliti sehingga hasil simulasi dengan inventor ini dibuatkan model nyatanya yang 
kemudian diamati dan diuji. 
 
Perancangan system transmisi diawali dengan simulasi menggunakan Inventor lalu dibuat model 
nyatanya menggunakan rangkaian roda gigi untuk digabungkan model mekanisme diuji gerak 
sehingga didapat hasil uji yang sudah mendekati gerak sayap burung sesungguhnya. 
 
 
5. Hasil dan Pembahasan 
5.a.  Pembuatan mekanisme gerak  
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Dengan membaca berbagai literatur yang berhubungan dengan topik penelitian serta mengamati 
kepakan sayap burung baik dialam nyata maupun yang melalui video maka dibuatlah mekanisme 
gerakan sayap burung dalam bentuk model seperti pada Gambar 7.  
 

 
Gambar 7. Model Simulasi Gerak 

 
Gambar 7. adalah model generasi pertama yang dibuat, model dibuat menggunakan kayu dan 
sambungan paku payung yang ditempelkan pada sebuah alas papan. Model digerak gerakan secara 
cepat dan juga secara perlahan lahan agar dapat diamati setiap tahap gerakan sayap. 
 
Hasil Pengamatan model generasi pertama : 
‐ sayap sudah bergerak naik turun seperti mengepaknya sayap burung namun ternyata pengamatan 

menunjukkan gerak naik (up stroke) dan gerak turun kecepatannya tetap sama. Sedangkan yang 
diharapkan agar kecepatan naik lebih tinggi dibanding kecepatan turun sebab kepakan naik 
menyebabkan burung turun atau jatuh oleh sebab itu waktu untuk gerakan naik harus sesingkat 
mungkin atau kecepatan naik harus sebesar mungkin. 

‐ Waktu bergerak turun permukaan sayap yang terkembang masih kecil sebab sayap tidak sempat 
mengembang dengan sempurna. 

‐ Sewaktu melakukan gerak naik maupun turun dengan kecepatan yang cukup tinggi mekanisme 
menunjukkan gerak yang tidak terarah sehingga berpotensi gerakan menjadi macet.  

 
Belajar dari generasi pertama maka dilakukan lagi inventarisasi ide melalui pengamatan dan 
penelusuran sumber sumber yang dapat memberi inspirasi model mekanisme yang dianggap dapat 
memberikan hasil yang lebih baik. Hasil dari inventarisasi ide berikutnya menghasilkan model yang 
coba disimulasikan menggunakan Forces Effect Motion dan dilanjutkan dengan simulasi 
menggunakan inventor. Setelah melakukan proses trial dan error berulang kali dalam mendesain 
mekanisme kemudian dilakukan proses simulasi dengan berbagai variasi maka didapat mekanisme 
seperti pada Gambar 8. Yang merupakan Generasi kedua dari mekanisme Flapping Wing. 
 

Gambar 8(a) 
Simulasi Gerak  Forces Effect 

Gambar 8(b) 
Simulasi Inventor 
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Gambar 9. Model Sayap dan Sistem Transmisi

 
Gambar 9 menunjukan model nyata yang dibuat berdasarkan hasil simulasi menggunakan perangkat 
lunak. Model pertama dibuat dari kayu sumpit yang relatif lunak dan mudah dibentuk kemudian 
model yang kedua dibuat menggunakan akrilik yang dibentuk menggunakan laser cutting. 
 
Hasil Pengamatan model generasi kedua : 
‐ Gerakan yang ditimbulkan oleh mekanisme generasi kedua ini kecepatan naik lebih tinggi 

dibanding dibanding kecepatan turun. Sebab mekanisme ini sudah mirip dengan mekanisme pada 
mesin quick return pada mesin sekrap. 

‐ Dengan mekanisme ini posisi kepakan sayap bisa di iterasi dengan mengatur panjang link 
pembentuk gerakan sayap sehingga dengan iterasi yang baik akan didapat luas permukaan saya 
yang maksimal sehingga gaya lift yang ditimbulkan dapat dimaksimalkan.  

 
5.b. Pembuatan Sistem Transmisi 
Sistem Transmisi dibuat dengan menggunakan rangkaian roda gigi kecil dengan modul 0.8 mm. 
sistem transmisi ditujukan selain mengubah gerak rotasi motor menjadi gerak mengepak sayap juga 
berfungsi untuk mereduksi putaran motor brushless dari sekitar 6000 rpm menjadi gerakan mengepak 
dengan frekuensi berkisar antara 5 sampai 15 kepakan perdetik.   
 
Sistem tranmisi  transmisi pertama dibuat menggunakan tumpuan logam kemudian dibuat lagi dengan 
bodi menggunakan serat karbon. Seperti yang terlihat pada gambar berikut. 
 

 
Gambar 10. Sistem Transmisi  logam 
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Gambar 11. Sistem Transmisi yang dibuat menggunakan Inventor 

 
Hasil pengamatan sistem transmisi : 
‐ Sistem transmisi pada Gambar 10 dapat menghasilkan gerakan dengan baik namun berat 

keseluruhan mekanisme gerak dan sistem transmisi menjadi besar kerena roda gigi terlalu besar 
dan komponennya juga terdiri dari material yang berbobot besar. 

‐ Karena perbandingan transmisi roda gigi pada motor listrik dengan roda gigi pasangan terlalu 
besar maka motor dipaksa memberikan momen yang besar agar roda gigi dapat meneruskan 
putaran sehingga sampai pada mekanisme sayap. Akibarnya motor sering tidak mampu 
memberikan daya sehingga putaran kadang berhenti dulu sesat baru kemudian bergerak lagi. 

‐ Dari dua hal diatas lalu dirancang lagi sistem transmisi yang baru seperti pada Gambar 12, yang 
mana bodi terdiri dari serat karbon yang berbobot ringan namun kuat hanya sayangnya harganya 
terlalu tinggi. Demikian juga rodagigi yang digunakan harus dipesak khusus sebab dipasaran 
tidak ada roda gigi bertipe seperti yang dirancang. Tetapi rancangan kedua ini diyakini dapat 
memberikan solusi dari kedua permasalahan di atas. 

 
 
5.c. Gabungan Mekanisme Gerak dan Sistem Transmisi 
Dengan gabungan mekanisme gerak dan sistem transmisi maka gerakan sayap dapat dilihat 
sebagaimana sayap burung yang sebenarnya. Gerakan sayap yang diinginkan adalah gerakan yang 
menghasilkan gaya lift sebesar mungkin dan gaya jatuh sekecil mungkin.    

 
Gambar 12. Mekanisme Sistem Gerak Sayap 
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Hasil Pengamatan sistem Penggerak Sayap adalah : 
Mekanisme gerakan seperti sayap burung yang terdiri dari dua bagian sayap yaitu inner wing dan 
outer wing dapat diwujudkan. 
 
Gerakan yang dihasilkan sudah mirip dengan gerakan sayap burung sebenarnya, dengan tiga kali 
membuat prototipe sistem gerak sayap dapat diamati bahwa ternyata posisi sayap dan permukaan 
sayap yang menghasilkan lift dapat diatur dengan mengatur perbandingan panjang link pembentuk 
gerakan mengepaknya sayap.  
 
 
6. Kesimpulan 
Dari pengamatan terhadap hasil uji coba maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang kedua yang 
merupakan hasil iterasi lebih dari tujuh kali rancangan simulasimerupakan model mekanisme sayap 
yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.Sedangkan sistem transmisi yang kedua yang 
terbuat dari bahan serat karbon merupakan sistem transmisi yang terbaik untuk digunakan pada 
penelitian tahap berikutnya.  
 
Iterasi mengenai perbandingan panjang link dan perbandingan transmisi yang akan menghasilkan 
gaya angkat maksimal perlu dilakukan lebih lanjut, iterasi kali ini harus dibuat model sayap utuh 
dengan kulitnya sehingga gaya lift yang dihasilkan dapat diukur. Mengingat bahan baku berupa serat 
karbon dan roda gigi yang harus dipesan khusus dari produsen roda gigi atau dibuat dengan sistem 3D 
printer dengan bahan yang kuat hal ini semua tentu perlu dukungan dana yang kuat. 
 
 
Daftar Pustaka 
[1] Tao Zang, 2011, Design, Analysis, Optimization and Fabrication of A Flapping Wing MAV, 

International Conference, China 2011. 
[2] Vireo.ansp.org, 2015, Visual Resources of Ornithopter. 
[3] David Darling, 2015, Science of Children, http://www.daviddarling.info 
[4] S.R. Jongerius & D. Lentink, 2009, Structural Analysis of a Dragonfly Wing, Faculty of 

Aerospace Engineering, Delft University of Technology 
[5] Lan Liu, Zongde Fang, and Zhaoxia He, 2008, Optimization Design of Flapping Mechanism and 

Wings for MAVs, China. 
[6] Manuel Naef, 2009, Design of a Flapping Wing Mechanism, Swiss Federal Institute, Zurich. 
[7] David E Alexander, Steven Vogel, 2004, Nature's Flyers: Birds, Insects, and the Biomechanics of 

Flight, Johns Hopkins University Press 
 
 
   



Seminar Nasional – XIV ISBN : 978-602-74127-0-5 | ISSN 1693-3168 
Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin di Industri 
Kampus ITENAS  
Bandung, 1-2 Desember 2015 
  
 

TPPP | 18 

Rancang Bangun Mesin Pencacah Plastik(Al-Pe) 
Untuk Bahan Baku Komposit  

 
 

Iwan Agustiawan, Yusril Irwan, Muhammad Sigit Wicaksono dan Sidiq Maulana Sumarna   
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri  

Institut Teknologi Nasional  
Jl. PKH. Mustapha No. 23, Bandung 40124  

gusti@itenas.ac.id, yusril@itenas.ac.id 
 
 

Abstrak 
 

Mesin pencacah sampah plastik merupakan alat yang berfungsi untuk mencacah sampah plastik 
menjadi serpihan-serpihan kecil yang kemudian dapat dilakukan proses daur ulang (peleburan 
kembali plastik) atau dimanfaatkan sebagai bagian bahan baku material, salah satunya adalah bahan 
baku papan komposit untuk genting. Teknologi mesin pencacah plastik pada umumnya menggunakan 
mekanisme pencacahan chipper, hammer mills, shear shredder dan grinder, dimana mesin digerakan 
oleh sebuah motor listrik yang dihubungkan pada sebuah transmisi sabuk dan puli kemudian 
memutarkan poros penggerak dan pisau pencacah. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan rancang 
bangun ini adalah memperoleh karakteristik mesin pencacah plastik yang paling tepat melalui 
optimasi proses perancangan menggunakan metodologi Ullman. Dalam rancang bangun mesin 
pencacah plastik ini dimulai dari perancangan kemudian pembuatan sehingga menghasilkan wujud 
fisik mesin pencacah, setelah itu dilakukan pengujian untuk mengukur kinerjanya. Proses 
perancangan mesin pencacah ini dimulai dari identifikasi kebutuhan konsumen yang diubah kedalam 
spesifikasi teknis mesin kemudian selanjutnya membuat rancangan alternatif konsep dari bentuk-
bentuk komponen mesin yang sesuai dengan kebutuhan, evaluasi dari beberapa alternatif konsep 
tersebut maka akan terpilih satu konsep terbaik. Perwujudan konsep terbaik (embodiment) dilakukan 
dengan melakukan perhitungan mekanikal untuk memperoleh karakteristik (bentuk, dimensi dan 
material) elemen-elemen mesinnya.Dari hasil rancang bangun diperoleh dimensi total mesin 
850x554x750 mm, dengan pisau pencacah tipe shear shredderterdiri dari 25 pisau putar dan 25 pisau 
tetap, daya motor penggerak 1hp, dan transmisi daya menggunakan dua tingkat puli dan V-belt, 
diperoleh ukuran serpihan plastik  ± 1,5 cm dan kapasitas produksi 3kg/jam pada putaran motor 
1450rpm dan putaran poros penggerak 57rpm. 
 
Kata-kata kunci : pencacah plastik, papan komposit, perancangan, shear shredder 
 
 
1. Pendahuluan  
Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan plastik dalam kehidupan manusia semakin 
meningkat, contoh penggunaan plastik yang banyak digunakan misalnya jenis polypropylene dan 
polyethylene pada kemasan makanan sehingga limbah plastik semakin meningkat dan dapat 
mencemari lingkungan. Salah satu cara untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat 
limbah plastik ini yaitu dengan cara di daur ulang dan dapat dimanfaatkan kembali, dalam proses daur 
ulang ini plastik harus dihancurkan menjadi serpihan-serpihan kecil terlebih dahulu kemudian dilebur 
kembali untuk dimanfaatkan menjadi sebuah produk baru, salah satu contohnya dijadikan komposit 
untuk membuat genting atau atap. Proses pengolahan plastik menjadi serpihan dapat dilakukan secara 
manual dengan menggunting plastik menjadi serpihan plastik. Namun proses pencacahan plastik 
secara manual memerlukan waktu yang sangat lama mengingat ukuran dari serpihan plastik yang 
dibutuhkan untuk bahan baku komposit relatif kecil ± (1cm x 1cm). Dengan menggunakan mesin 
pencacah plastik efektivitas pengolahan plastik menjadi serpihan jauh lebih baik dibandingkan dengan 
pencacahan plastik secara manual, operator hanya perlu memberi input plastik kedalam mesin 
pencacah plastik yang kemudian mekanisme pisau di dalam mesin akan bekerja untuk mencacah 
plastik hingga ukuran yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, diperlukan 
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kegiatan rancang bangun menggunakan metodologi dan proses perancangan Ullman yang bertujuan 
untuk memperoleh karakterisitik mesin yang dianggap paling tepat untuk mencacah limbah plastik 
kemasan makanan (Al-Pe) seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, untuk kemudian menjadi 
serpihan-serpihan kecil sebagai bahan baku material komposit genting/atap. 
 

 
Gambar 1.Sampah plastik yang digunakan untuk bahan baku komposit. 

 
 

2. Metodologi 
Metodologi yang dilakukan dalam rancang bangun mesin pencacah plastik ini diawali dengan proses 
perancangan menggunakan metode Ullman yaitu berdasarkan kebutuhan dari customer ,setelah 
dilakukan perancangan maka diperoeh  hasil rancangan berupa spesifikasi teknis dan gambar teknik 
yang selanjutnya akan dilakukan proses pembuatan dan perakitan komponen-komponen mesin 
sehingga diperoleh wujud fisik mesin, selanjutnya dilakukan pengujian untuk mengukur kinerja dari 
mesin. Gambar 2 memperlihatkan diagram alir metodologi rancang bangun mesin pencacah plastik. 
 
 
3.  Perancangan, Pembuatan dan Pengujian 
3.1 Perancangan 
Proses perancangan menggunakan metodologi Ullman dimulai dari identifikasi kebutuhan konsumen 
yang diubah kedalam sebuah spesifikasi teknis mesin kemudian selanjutnya membuat rancangan 
alternatif konsep dari bentuk-bentuk komponen mesin yang sesuai dengan kebutuhan, dari beberapa 
alternatif konsep tersebut maka akan terpilih satu buah konsep terbaik yang akan diwujudkan sehingga 
didapat bentuk geometri dan dimensi dari konsep tersebut. Perwujudan konsep dilakukan dengan 
melakukan perhitungan elemen mesin.  
 
3.1.1 Identifikasi kebutuhan dan Penentuan Spesifikasi Teknik 
Input utama dari proses perancangan adalah kebutuhan akan produk yaitu berupa mesin pencacah 
plastik, identifikasi kebutuhan dilakukan dengan metode wawancara langsung terhadap konsumen. 
Setelah didapatkan data kebutuhan konsumen maka dilakukan penentuan spesifikasi teknis 
berdasarkan kebutuhan konsumen menggunakan metoda Quality Function Deployment (QFD). Output 
dari tahap pertama ini adalah berupa data kebutuhan konsumen serta spesifikasi teknik yang perlu 
dicapai. Gambar 3 memperlihatkan house of quality yang menunjukkan hubungan antara 
kebutuhan/keinginan konsumen dengan spesifikasi teknik rancangan mesin. 
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Gambar 2.Diagram alir rancang bangun mesin pencacah plastik 
 
3.1.2 Perancangan Alternatif Konsep 
Setelah diperoleh spesifikasi teknis yang dijadikan target perancangan selanjutnya adalah 
mendapatkan alternatif konsep mesin yang dapat memenuhi kriteria spesifikasi teknis, metoda yang 
digunakan adalah metoda morfologi dimana mesin diuraikan secara fungsional dan setiap fungsi dari 
komponen/elemen mesin dicari alternatif konsep bentuknya. Gambar 4 memperlihatkan terdapat 
empat alternatif konsep mesin yang kemudian dievaluasi dan dipilih satu konsep mesin terbaik yaitu 
K1. 
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Gambar 3.House of Quality. 
 
 
 

 
K1K2K3K4 

 
Gambar 4.Alternatif konsep mesin. 

 
3.1.3 Mewujudkan Konsep (Embodiment) 
Konsep K1 yang telah terpilih maka akan diwujudkan (embodiment) sehingga diperoleh karakteristik 
(bentuk, dimensi dan material) yang definitif dari konsep tersebut. Perwujudan konsep dilakukan 
melalui perhitungan elemen mesin. Hasil dari embodiment adalah spesifikasi teknis dari rancangan 
secara detail, seperti yang disajikan pada Gambar 5 dan Tabel 1. 

 
 

Gambar 5. Pemberian wujud pada konsep. 
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Tabel 1. Hasil rancangan mesin 

 
 
 
3.1.4 Dokumentasi Hasil Rancangan 
Setelah melakukan perancangan maka tahap terakhir dari proses perancangan mesin adalah 
mendokumentasikan hasil perancangan dalam bentuk gambar teknik 2D, 3D dan model visual dari 
mesin (diperlihatkan pada Gambar 6). 
 

 
Gambar 6.Wujud visual rancangan mesin pencacah plastik. 
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3.1.5 Perencanaan Proses Produksi 
Sebelum dilakukan proses produksi, dilakukan perencanaan proses produksi yang dapat mengasilkan 
produk sesuai dengan tuntutan rancangan. Pemilihan proses produksi yang tepat mempertimbangkan 
beberapa faktor antara lain: kemungkinan secara teknologi, efisiensi waktu dan biaya yang ekonomis. 
Setelah melakukan perencanaan maka dihasilkan lembar kerja proses produksi (process sheet) dimana 
lembar kerja ini akan digunakan sebagai acuan pada saat proses produksi (lihat Gambar 7) 

 
Gambar 7.Process Sheet. 

 
3.2 Pembuatan Komponen 
Komponen utama yang dibuat yaitu : pisau putar, pisau tetap, spacer, poros penggerak, roda gigi, 
casing, dan rangka mesin. Sedangkan komponen yang sudah tersedia dipasaran yaitu : motor listrik, 
puli, V-belt, dan bearing. Pembuatan komponen dimulai dari poros penggerak dilakukan proses bubut 
dalam pembuatannya, kemudian komponen pisau putar dengan bahan plat dengan tebal dilakukan 
proses bubut, frais, dan gerinda potong. Pembuatan cassing untuk dudukan poros dan sebagai rumah 
bantalan dengan proses CNC Milling dengan bahan cassing dari plat sedangkan untuk rangka 
mesinnya dari bahan besi kanal U yang dibuat dengan cara proses pengelasan, selanjutnya untuk 
komponen spacer dan roda gigi proses pembuatannya hampir sama dengan yang lainnya yaitu 
menggunakan pemesinan konvensional.  
 

 
Gambar 8.Pemototongan blade (A),Pembuatan profil blade (B),Pembubutan Poros (C),FrontCase 

Milling (D), Pembuatan Spacer (E),Stator Grinding (F),Proses Hobbing (G), Pengelasan Frame (I), 
Frame Coating (J). 

 
3.2.1 Perakitan Mesin Pencacah 
Setelah semua komponen-komponen mesin dibuat kemudian dilakukan perakitan, dimulai dari 
pemasangan bantalan pada cassing kemudian poros penggerak setelah itu pemasangan pisau putar dan 

A B C

D  E F

G  I J
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spacer yang disusun pada dua buah poros penggerak, untuk pisau putar posisi mata pisau dibuat 
berbeda-beda dengan cara alur pasak yang dibuat dengan perbedaan sudut kemiringan 30o dan 60o. 
Setelah itu dilakukan pemasagan motor listrik dan puli pada chassis dan setting V-belt pada puli 
dengan cara menggeser posisi pillow block pada chassis kemudian kencangkan dengan baut. 
 

 
 

Gambar 9. Setting celah blade (A), Pemasangan Blade (B), Pemasangan Driver Gear pada Pulley (C), 
Frame (D), Wujud Fisik Mesin (E). 

 
3.2.2 Evaluasi Hasil Proses Produksi 
Setelah mesin dirakit maka dilakukan evaluasi hasil proses produksi sebelum kinerja mesin diuji, 
evaluasi yang diutamakan pada tahap ini adalah dimensi yang harus sesuai dengan spesifikasi 
rancangan yang telah ditentukan, evaluasi tersebut dilakukan dengan melakukan pengukuran, 
parameter terpenting yang harus dicapai adalah celah antar blade karena mempengaruhi kinerja saat 
proses pencacahan. 
 
3.3 Pengujian Mesin 
Pengujian mesin dilakukan bertujuan untuk mengetahui kinerjnya apakah mesin yang telah dibuat dan 
dirakit berfungsi dan berkinerja sesuai spesifikasi hasil perancangan. Adapun parameter yang diuji 
yaitu pengujian hasil cacahan, kapasitas produksi, pengukuran daya aktual mesin. Setelah dilakukan 
pengujian pada plastik kemasan (Al-Pe) diperoleh hasil pengujian seperti ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2.Data Hasil Pengujian 

 
 
 

4. Analisis Kinerja Mesin 
Dari hasil rancang bangun mesin pencacah plastik ini terdapat beberapa hal yang perlu dianalisa yaitu: 
 

A  B 

C  D

E
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Pada perancangan dimensi pisau pemotong, tebal yang direncanakan adalah sebesar 10 mm dengan 
jumlah pisau adalah 25, spesifikasi dimensi tersebut menghasilkan hasil cacahan dengan ukuran ± 
(16mm x 16mm), untuk mendapatkan hasil cacahan yang lebih halus maka tebal pisau dapat 
diperkecil sehingga jumlah pisau akan bertambah, hal tersebut akan menambah titik pemotongan pada 
plastik, namun disamping itu pertambahan jumlah pisau akan membutuhkan proses produksi pisau 
lebih banyak dan biaya produksi yang meningkat. Gambar 10 memperlihatkan perbandingan 
ketebalan dua pisau yang berbeda. 

 
 

Gambar 10. Perbandingan dua desain tebal pisau 
 

Dalam perancangan celah antar pisau direncanakan adalah sebesar 1 mm, untuk benda kerja plastik 
berbentuk lembaran (plastik kemasan) celah sebesar 1mm terlalu besar sehingga saat pemotongan 
terdapat beberapa plastik yang masuk melalui celah tersebut, sehingga untuk mencacah plastik yang 
berupa lembaran celah dapat diperkecil namun akan kembali pada proses produksi yang lebih rumit, 
dibutuhkan alat ukur bantu untuk mengatur celah pisau pada saat assembly, kerumitan dari proses 
produksi akan berdampak juga pada biaya produksi yang meningkat. 
 

 
Gambar 11. Celah antar pisau. 

 
Perbedaan nilai torsi pada perhitungan dengan hasil pengujian dapat terjadi diakibatkan oleh nilai 
asumsi luas mata potong yang digunakan, terutama pada perancangan blade nilai gaya potong dari 
plastik yang berkaitan dengan luas penampang mata potong yang nilai ketebalannya diasumsikan 

 

b   b < 10 mmb = 10 mm 
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sebesar 0,1 mm, nilai luas mata potong berpengaruh terhadap gaya potong yang terjadi sehingga 
mempengaruhi nilai dari beban torsi pada driver shaft. 
 
 
5. Kesimpulan 
Mesin pencacah plastik dirancang dengan mekanisme shear shredder dimana input plastik akan 
tertarik, terpotong, dan tercacah sehingga menjadi serpihan kecil, daya motor listrik penggerak utama 
yang digunakan sebesar 1hp dengan putaran dari motor listrik 1450 rpm direduksi menjadi 57 rpm 
pada poros penggerak menggunakan transmisi V-Belt dan perbandingan ukuran puli 1 : 5 sehingga 
putaran berkurang namun torsi meningkat. Dari hasil uji coba diperoleht ukuran cacahan yang sesuai 
dengan kebutuhan yaitu ±(1cm x 1cm) dengan pencacahan dua tahap dan kapasitas pencacahan 
sebesar 3kg/jam, untuk meningkatkan kapasitas produksi yang diinginkan diperlukan daya motor 
listrik yang lebih besar. Dari hasil rancang bangun mesin pencacah plastik maka diperoleh spesifikasi 
teknis yang sesuai dengan kriteria kebutuhan sebagai berikut : 
 

Tabel 3. Spesifikasi teknis mesin 
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Abstrak 
 
Penelitian terhadap fly ash batubara teraktivasi HCl-Fisik, yang merupakan limbah hasil pembakaran  
batubara di PLTU telah dilakukan. Kemampuan fly ash batubara menangkap uap air dalam udara  
dapat  menjadikannya  sebagai  adsorben  udara  pembakaran,  sehingga  udara  pembakaran  yang 
berkontak dengan fly ash batubara akan memiliki konsentrasi oksigen yang tinggi. Hal ini dapat 
mengakibatkan semakin baiknya proses pembakaran bahan bakar. Peningkatan daya adsorb flyash 
terhadap uap air dapat dilakukan dengan memberikan aktivasi kimia -fisik. Sebagai contoh, aktivasi 
HCl-fisik terhadap fly ash batubara. Kemampuan aktivator kimia (HCl) pada proses aktivasifly ash 
batubara  sangat  dipengaruhi  oleh  nilai  konsentrasi  normalitasnya.  Pada  penelitian  ini,  nilai 
konsentrasi normalitas yang diambil adalah 0,50N, 0,75N, dan 1,0N. Setelah dilakukan aktivasi HCl, 
lalu diteruskan dengan melakukan aktivasi fisik dengan pemanasan pada  150  oC selama  1 jam. 
Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tes yaitu stasioner, tes jalan, dan uji emisi. Pelet flyAsh pelet 
dikemas dalam bingkai dan diletakkan di filter udara sepeda motor. Penghematan konsumsi bahan 
bakar terbaik pada uji berjalan yaitu sebesar 15,76% terjadi pada penggunaan HCl 1,0N massa 20 gr, 
dan sebesar 44,64% pada penggunaan HCl  1,0N massa  15 gr. Sedangkan peningkatan akselerasi 
tertinggi diperoleh sebesar 14,96% terjadi pada penggunaan HCl 1,0N massa 15 gr.  
 
Kata-kata kunci : Adsorben Fly ash Batubara, Prestasi Mesin Motor Bensin, Normalitas.  
 
 
1. Latar Belakang  
Kemajuan teknologi pada awalnya bertujuan untuk memudahkan manusia dalam menjalankan dan 
menyelesaikan  aktivitasnya,  bahkan  dapat  menghemat  waktu.  Dengan  tujuan  ini,  maka  manusia 
menciptakan berbagai mesin dari yang   berkapasitas kecil hingga besar. Semua mesin yang diciptakan ini 
sangat bergantung kepada energi (bahan bakar). Akibatnya, dunia saat ini mengalami krisis energi, dan  
harus  dicarikan  upaya  penghematan  dan  menemukan  bahan  bakar  alternatif.  Disamping  itu, 
penggunaan bahan bakar yang sangat tinggi juga mengakibatkan efek negatif lain, yaitu terjadinya 
polusi udara dimana-mana, baik di kota kecil maupun kota besar.  
 
Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Surono mengatakan bahwa ketergantungan energi  
fosil masih didominasi oleh kebutuhan minyak yang mencapai 41,8 persen, disusul batu bara 29 persen 
dan gas 23 persen. Kebutuhan ini untuk memenuhi sektor industri yang mendominasi sebesar 37 persen 
penggunaan energi fosil di Indonesia. Kebutuhan yang sangat besar ini ternyata tidak bisa ditopang oleh 
cadangan energi di Indonesia yang kian menipis. Cadangan minyak misalnya, hanya cukup untuk 23 
tahun  lagi (National  Geographic  Indonesia, 2014).  Walaupun  Menteri  Koordinator  Bidang 
Kemaritiman, Indroyono Soesilo, di ITB, Jumat, 3 Juli 2015 menyampaikan bahwa cadangan baru 
migas Indonesia di lapisan batuan pratersier, ahli-ahli geologi memperkirakan jumlahnya sebanyak 222 
miliar barrel. Kondisi khas geotektonik Nusantara menghasilkan wilayah yang kaya akan cebakan 
mineral, minyak, dan gas bumi, terutama di dasar laut. Cebakan migas Indonesia mudah dijumpai di 
cekungan pantai timur Sumatera, utara Jawa, hingga Bali. Cadangan terbukti minyak bumi Indonesia 
sekarang 7,4 miliar barrel, sedangkan cadangan terbukti gas alam mencapai 149 triliun kaki kubik 
ekivalen. Sementara cadangan gas masih cukup sampai 50 tahun ke depan dan batu bara cukup untuk 80 
tahun mendatang (Siswadi, 2015).  
Pemanfaatan dan peningkatan kualitas salah satu limbah pembakaran batubara, khususnya berasal  
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dari aktivitas proses pada PLTU (fly ash batubara)     yang     tersedia   dalam   jumlah   yang   melimpah 
mampu menjawab dua isu besar saat ini, yaitu mampu untuk membantu mengatasi krisis energi dan 
polusi udara (meningkatkan efisiensi pembakaran), juga dapat meningkatkan nilai ekonomis fly ash 
batubara.  
 
Ada beberapa hal yang mempengaruhi efisiensi bahan bakar, emisi gas buang, dan daya output  
yang dihasilkan oleh motor bakar, diantaranya sifat bahan bakar, perbandingan udara/ bahan bakar  
operasi,  dan  komposisi  campurannya  (kondisi  udara  pembakaran),  sebagaimana  dilaporkan  oleh 
Ganesan (1996), dan Wardono H. (2004). Kondisi udara pembakaran (yang masuk ke ruang 
bakar)memainkan peranan yang sangat penting   dalam menghasilkan prestasi mesin yang tinggi.  
 
Pada proses pembakaran di dalam motor bakar, oksigen adalah satu-satunya unsur dalam udara  
yang diperlukan untuk membakar unsur-unsur bahan bakar ini, yaitu molekul karbon dan hidrogen. 
Adanya  unsur-unsur  lain  selain  oksigen,  seperti  nitrogen,  uap  air,  dan  gas  lain  di  dalam  udara 
pembakaran hanya akan menurunkan prestasi dari motor bakar itu sendiri, karena panas yang dikandung 
oleh campuran udara-bahan bakar di dalam ruang bakar selama langkah kompresi sebagian akan diserap 
oleh unsur-unsur pengganggu ini. Saringan udara pada motor bakar hanya mampu menangkap partikel-
partikel kasar, seperti debu, sedangkan gas-gas nitrogen dan uap air tidak mampu ditangkap. Sementara 
itu, fly ash batubara memiliki sifat yang unik, yaitu mampu menangkap gas-gas molekuler berukuran 
nano meter, seperti uap air.  
 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Herry Wardono (2014) pada sepeda motor bensin 4- 
langkah, diperoleh bahwa aplikasi fly ash batubara mampu menghemat konsumsi bahan bakar dan  
mereduksi emisi gas buang sepeda motor tersebut. Pembuatan pelet fly ash ini sangatlah mudah dan  
murah, begitu pula pemasangannya pada kendaraan bermotor, dan tidak memerlukan modifikasi pada  
mesin. Pada penelitian tersebut, fly ash batubara bentuk pelet teraktivasi fisik mampu menghemat  
konsumsi bahan bakar sepeda motor ini secara cukup signifikan, yaitu sebesar 12,69% pada uji berjalan di 
Jalan beraspal, dan sebesar 22,65%  pada uji stasioner, serta  mempercepat akselerasi (0 - 80 km/jam) 
sebesar 6,86%. Emisi gas buang juga mampu direduksi sebesar 76,92% (gas CO) dan 19,57% (gas 
HC). Fly ash Pelet yang digunakan adalah yang telah diaktivasi fisik pada temperatur 150 oC selama 1 
jam.  
 
Daya adsorb fly ash batubara ini masih dapat ditingkatkan yaitu dengan melakukan aktivasi  
kimia-fisik (HCl-fisik) terhadap fly ash batubara. Nilai konsentrasi normalitas aktivator kimia (HCl)  
sangat mempengaruhi baiknya proses aktivasi yang dilakukan. Oleh karena itu, penulis melakukan  
penelitian yang bertujuan untuk mengamati pengaruh aplikasi pelet fly ash teraktivasi HCl-fisik pada  
beragam nilai normalitas untuk meningkatkan prestasi mesin sepeda motor bensin 4-langkah.  
 
 
2. Metode Penelitian  
2.1. Persiapan Pelet Fly ash Batubara  
Bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan pelet fly ash batubara ini adalah fly ash batubara,  
HCl, air rendaman zeolit, aquades, perekat tepung tapioka, saringan mesh, timbangan digital, kompor, 
pengaduk, ampia, cetakan pelet 10 mm, dan oven. Sepeda motor yang digunakan memiliki spesifikasi : 
kapasitas mesin 147,3 cc, bensin 4-langkah, DOHC, dengan rasio kompresi 10,2 dan tahun pembuatan 
2012.  
 
Setelah bahan dan alat dipersiapkan, pertama-tama air rendaman zeolit harus dibuat terlebih dahulu, 
yaitu dengan cara merendam zeolit di dalam air sumur dengan perbandingan 20% zeolit : 80% air sumur 
selama 12 jam. Langkah selanjutnya adalah membuat larutan activator kimia HCl   pada berbagai 
normalitas (0,5N, 0,75N, dan 1,0N), dengan ketentuan:  
 
�   Larutan HCl 0,50N membutuhkan 18 gr per liter larutan.  
�   Larutan HCl 0,75N membutuhkan 27 gr per liter larutan.  
� Larutan HCl  1,0N membutuhkan 36 gr per liter larutan.  
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Sebagai contoh, untuk membuat larutan HCl 0,50N, maka 18 gr HCl dimasukkan ke dalam wadah  
berisi air rendaman zeolit, lalu diaduk hingga larut seluruhnya sambil menambahkan air hingga volume 
total larutan menjadi 1 lt. Setelah larutan dibuat, fly ash dicampurkan ke dalam larutan tersebut dengan 
perbandingan   fly ash - larutan HCl adalah 1:1 (1 gr fly ash : 1 ml larutan HCl), lalu diaduk selama 60 
menit agar pencampuran keduanya merata. Fly ash yang telah selesai diaktivasi ini dicuci terlebih 
dahulu dengan tujuan untuk menetralkan kembali pH fly ash. Proses pencucian ini menggunakan air 
rendaman zeolit yang dilakukan berulang-ulang hingga air cucian fly ash mendekati pH 7. Setelah  itu  
fly  ash  tersebut  dikeringkan  menggunakan  panas  matahari  selama 3  jam  atau dipanaskan di 
dalam oven pada suhu 110 oC selama 1 jam. Fly ash yang telah dikeringkan, selanjutnya diayak kembali 
untuk mendapatkan partikel yang seragam, dan mudah dibentuk menjadi pelet. Fly ash yang telah diayak 
ukuran 100 mesh kemudian ditimbang dengan massa 64 gram dan tuang ke wadah untuk membuat 
adonan. Kemudian aquades dan tapioka dimasak menggunakan kompor listrik kurang lebih 5 menit 
dengan perbandingan komposisi air aquades 32 ml (= 32 gr) dan tapioka 4 gr hingga campuran 
tersebut berbentuk seperti lem. Kemudian pindahkan campuran tapioka dan aquades yang berbentuk 
lem tersebut ke wadah berisi 64 gr fly ash. Campuran tersebut diaduk hingga merata sampai terjadi 
sebuah campuran adonan yang kalis. Kemudian campuran tersebut diratakan menggunakan ampia. 
Setelah merata bisa dilakukan pencetakan fly ash pelet dengan ukuran diameter lebar 10 mm dan tebal 3 
mm. Hasil cetakan fly ash yang telah berbentuk pelet tersebut didiamkan pada temperatur ruangan 
(secara  alami)  selama  kurang  lebih 24  jam.  Setelah  itu  baru  dilakukan  aktivasi  fisik 
menggunakan oven pada temperatur 150 oC selama 1 jam.  
 

 
Gambar 1. Proses pembuatan Pelet Fly ash dan Filter Fly ash 

 
Setelah 1 (satu) jam berlalu, oven dibuka kembali, pelet fly ash yang telah dipanaskan dikeluarkan, yang 
kemudian diletakkan di temperatur ruangan (pendinginan secara alami). Pelet fly ash yang sudah dingin 
dimasukkan ke dalam plastik kedap udara agar tidak terkontaminasi oleh udara luar. Setelah diaktivasi 
fisik, pelet fly ash tersebut ditimbang dan kemudian diletakkan di dalam frame kawat strimin untuk 
dibentuk sesuai dengan filter udara motor yang diuji. Pelet fly ash yang digunakan dalam 
percobaan ini menggunakan variasi massa yaitu 15 gr, 20 gr, dan 25 gr. Kemudian filter yang telah 
dibentuk dan ditimbang sesuai variasi massanya, dijahit agar letak pelet fly ash merata dan tidak 
bertumpuk. Selanjutnya pelet fly ash siap digunakan untuk pengujian.  
 
2.2. Persiapan Sepeda Motor Untuk Pengujian  
Sepeda Motor yang diuji dipasangkan tachometer, dan di selang bensin yang mengalirkan bensin  
menuju karburator dipasangkan keran untuk menutup laju aliran bensin dari tangki, kemudian membuat 
tangki bahan bakar buatan dari botol susu bayi sehingga dapat lebih mudah mengukur laju konsumsi 
bahan bakar.  
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Gambar 2. Persiapan Sepeda Motor Untuk Pengujian 

 
Sebelum pengujian, motor di-tune up secara berkala agar dalam kondisi yang baik. Menjelang pengujian 
mesin dipanaskan beberapa menit lalu pengujian dilakukan. Selama dilakukannya proses pengujian, 
sepeda motor diservis rutin dalam rentang waktu tertentu untuk menjaga kondisinya agar selalu prima 
pada setiap pengujian.  
 
2.3. Prosedur Pengujian  
Pengujian Berjalan  
Pengujian berjalan  (road test) dilaksanakan pada kecepatan rata-rata  60 km/jam dengan jarak  
tempuh sejauh 5 km. Pengujian diawali dengan mengisi bahan bakar ke dalam tangki buatan. Kemudian 
dilakukan pengujian dengan kondisi tanpa menggunakan pelet fly ash. Bahan bakar yang tersisa 
dalamtangki buatan dicatat. Pengujian dilanjutkan dengan pelet fly ash terpasang pada filter sepeda 
motor . Bensin yang tersisa langsung dicatat.  
 
Pengujian Stasioner  
Pengujian stasioner dilaksanakan pada putaran mesin 1000, 3000, dan 5000 rpm. Pengujian ini 
dilakukan untuk melihat konsumsi bahan bakar pada kondisi diam  (idle). Persiapan pertama yang 
dilakukan adalah memanaskan mesin agar kondisi mesin pada saat pengujian sudah stabil. Kemudian 
putar setelan gas di bagian karburator untuk mengatur putaran mesin yang diinginkan. Pengujian 
dimulai dengan mengisi bahan bakar pada tangki buatan yang mana bahan bakar tersebut telah diukur 
terlebih dahulu melalui skala yang ada pada tangki buatan. Pengujian diawali dengan pengujian tanpa 
menggunakan pelet fly ash. Sepeda motor dihidupkan selama 5 menit, lalu bahan bakar yang tersisa 
dalam tangki buatan tersebut dicatat. Dari data ini diperoleh jumlah bahan bakar yang dikonsumsi. 
Selanjutnya pengujian dilaksanakan menggunakan pelet fly ash yang diletakkan pada saringan udara. 
Semua data bahan bakar yang tersisa dalam tangki buatan dicatat.  
 
Pengujian Akselerasi  
Pengujian akselerasi dilaksanakan pada 0-80 km/jam. Setelah semua persiapan dilakukan, sepeda 
motor dalam keadaan diam dinyalakan (kecepatan 0 km/jam). Bersamaan dengan pedal gas diputar 
maksimum, stop watch dioperasikan. Setelah kecepatan sepeda motor mencapai 80 km/jam, stop watch 
dimatikan. Waktu yang tertera pada stop watch, merupakan waktu tempuh akselerasi. Waktu yang 
tertera dicatat. Semua pengulangan dilakukan sebanyak 3 kali.  
 
2.4. Analisa Data  
Data yang diperoleh dari hasil pengujian, selanjutnya ditampilkan dalam bentuk grafik agar 
memudahkan dalam menganalisa, dan menentukan kondisi terbaik.  
 
 
3. Hasil   Dan   Pembahasan  
Hasil yang diperoleh dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu pengujian konsumsi bahan bakar, dan 
pengujian akselerasi.  
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Pengujian Konsumsi Bahan Bakar  
Konsumsi bahan bakar pada pengujian berjalan dapat dilihat pada Gambar 3.  

 
Gambar 3. Konsumsi Bahan Bakar Pengujian Berjalan 

 
Dari Gambar 3 terlihat bahwa pada seluruh pengujian menggunakan pelet fly ash teraktivasi HCl- 
fisik memberikan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah  (terjadi penghematan konsumsi bahan 
bakar). Pada pengujian berjalan ini terlihat bahwa semakin tinggi nilai normalitas HCl yang digunakan, 
mampu  memberikan  penghematan  konsumsi  bahan  bakar  yang  lebih  tinggi.  Normalitas 1,0N 
memberikan penghematan konsumsi bahan bakar paling tinggi, diikuti normalitas  0,75N, terakhir 
normalitas  0,5N.  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh  semakin  tinggi  nilai  normalitas  aktivator  kimia 
(aktivator asam HCl) yang digunakan, maka semakin banyak logam-logam pengotor yang 
dihilangkan,sehingga pori-pori fly ash batubara lebih banyak yang terbuka, dan luas permukaan 
spesifiknya semakin bertambah pula. Akan tetapi, tidak demikian halnya terjadi pada variasi jumlah 
massa fly ash batubara yang digunakan. Dari Gambar 3 terlihat bahwa semakin banyak fly ash yang 
digunakan tidak selalu menjamin semakin berkurangnya konsumsi bahan bakarnya. Fly ash batubara 
dengan massa  20 gr mampu memberikan penghematan konsumsi bahan bakar paling tinggi, diikuti 
massa 15 gr, dan terakhir massa 25 gr. Hal ini dapat terjadi karena kalau massa fly ash batubara yang 
diletakkan di filter udara terlalu banyak, maka celah untuk udara pembakaran masuk ke dalam ruang 
bakar sangat kecil, sehingga laju  udara  masuk  sangat  terhalangi (jauh  menurun).  Akibatnya,  proses  
pembakaran  tidak  dapat berlangsung dengan baik/ sempurna, karena oksidator yang ada di dalam 
ruang bakar sangat sedikit. Dari Gambar 3 diperoleh penghematan konsumsi bahan bakar tertinggi 
terjadi pada penggunaan fly ash batubara teraktivasi HCl 1,0N untuk massa 20 gr sebesar 15,76%, 
disusul   fly ash batubara teraktivasi HCl  0,75N untuk massa  20 gr sebesar  10,91%, dan HCl  1,0N 
untuk massa  15 gr sebesar  10,0%. Sedangkan fly ash batubara teraktivasi HCl 0,5N hanya mampu 
menghemat konsumsi bahan bakar sebesar 5,45% untuk massa 25 gr.   Penghematan konsumsi bahan 
bakar yang terjadi pada uji berjalan ini berkisar   antara 4,24 % s.d 15,75%.  
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Gambar 4. Konsumsi Bahan Bakar Pengujian Stasioner 

 
Sama halnya seperti pengujian berjalan, pada pengujian stasioner ini, semua fly ash batubara  
teraktivasi HCl mampu memberikan penghematan konsumsi bahan bakar, seperti terlihat pada 
Gambar 4. Penghematan konsumsi bahan bakar tertinggi tidak selalu didominasi oleh HCl normalitas 
paling tinggi. Hasil yang terjadi berbeda untuk tiap variasi putaran mesin. Pada putaran rendah 1000 
rpm, penghematan konsumsi bahan bakar tertinggi terjadi pada HCl 1,0N, yaitu sebesar 44,64%, disusul 
oleh HCl 0,75N dan HCl 0,5N yaitu sebesar 41,07% dan 41,07%. Secara rata-rata, penghematan 
konsumsi bahan bakar tertinggi terjadi pada HCl 1,0N, disusul HCl 0,50N, dan terakhir HCl 0,75N. 
Sementara itu, variasi massa fly ash yang digunakan memberikan hasil yang berbeda dengan hasil pada 
uji berjalan. Massa fly ash batubara ynag paling kecil (massa 15 gr) mampu memberikan penghematan 
konsumsi bahan bakar paling tinggi, diikuti massa 20 gr, dan terakhir massa 25 gr. Hasil terbaik 
terjadi pada penggunaan HCl 1,0N untuk massa 15 gr, diikuti HCl 0,5N untuk massa 15 gr, dan HCl 
0,75N untuk massa 25 gr. Penghematan konsumsi bahan bakar pada putaran 1000 rpm berkisar antara 
16 ,07 % s.d 44,64%.  
 
Sementara itu pada operasi putaran mesin 3000 rpm, penghematan konsumsi bahan bakar tertinggi  
terjadi pada HCl 0,50N, yaitu sebesar 14,15%, disusul oleh HCl 1,0N dan HCl 0,75N yaitu sebesar  
11,32% dan 10,38%. Variasi massa fly ash batubara didominasi oleh massa 25 gr, diikuti 15 gr, dan  
terakhir 20 gr. Penghematan konsumsi bahan bakar pada putaran 3000 rpm berkisar antara 8, 49 % s.d  
14,15%. Berbeda halnya pada uji operasi putaran mesin tinggi 5000 rpm, penghematan konsumsi bahan 
bakar tertinggi terjadi pada HCl 0,75N, yaitu sebesar 18,54% untuk massa 25 gr, disusul oleh HCl 0,5N 
untuk massa 15 gr dan 20 gr yaitu sebesar 14,61%, dan HCl 1,0N untuk massa 25 gr   yaitu sebesar 
13,48%. Variasi massa fly ash batubara didominasi oleh massa  25 gr, diikuti  15 gr, dan 20 gr. 
Penghematan konsumsi bahan bakar pada putaran 5000 rpm berkisar antara 4,49 % s.d 18,54%.  
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Pengujian Akselerasi 

 
Gambar 5. Waktu Tempuh Pada Uji Akselerasi 0-80 km/jam 

 
Sama halnya dengan hasil pada pengujian berjalan dan pengujian stasioner, pada pengujian  
akselerasi ini, semua fly ash batubara teraktivasi HCl mampu memberikan peningkatan akselerasi 
(penurunan waktu tempuh sepeda motor), seperti terlihat pada Gambar  4. HCl  1,0N memberikan 
peningkatan akselerasi tertinggi untuk massa 15 gr, yaitu sebesar 14,96%, disusul HCl  1,0N untuk 
massa 20 gr sebesar 10,10%, diikuti HCl 0,50N untuk massa 20 gr sebesar 4,51%, dan terakhir HCl 
0,75N  untuk  massa  15  gr  sebesar  3,21%.  Variasi  massa  fly  ash  batubara  yang  digunakan  juga 
memberikan hasil  yang berbeda terhadap  akselerasi. Semakin kecil  massa  fly ash batubara  yang 
digunakan mampu memberikan peningkatan akselerasi yang lebih tinggi. Fly ash batubara massa 15 gr 
mendominasi hasil terbaik, disusul massa 20 gr, dan terakhir massa 25 gr. Hal ini dapat terjadi karena 
pada uji akselerasi laju udara yang dibutuhkan sangat tinggi, sehingga apabila fly ash yang digunakan 
semakin banyak, maka laju udara masuk ke dalam ruang bakar akan semakin terhambat dengan semakin 
banyaknya jumlah massa  fly  ash  batubara  yang  digunakan.  Akibatnya, proses pembakaran akan 
semakin buruk kualitasnya. Peningkatan akselerasi yang terjadi berkisar antara 0,24% s.d 14,96%.  
 
4. Kesimpulan  
Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terbukti bahwa penggunaan seluruh pelet fly ash  
batubara mampu meningkatkan prestasi mesin sepeda motor bensin 4-langkah. Dalam hal ini, mampu 
menghemat konsumsi bahan bakar pada uji berjalan dan stasioner, juga mampu meningkatkan akselerasi 
(tenaga mesin). Hasil terbaik didominasi oleh penggunaan aktivator asam HCl 1,0N, disusul HCl 0,50N, 
dan HCl 0,75N. Massa pelet fly ash terbaik terjadi pada operasi menggunakan 20 gr, disusul massa 15 
gr, dan 25 gr.  
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Abstract  
 

Buildings contribute for more than 40% of global energy used and 21% of global greenhouse gas 
emissions. Otherwise, hotel is the one of components in building sector that has grown up in 
Indonesia, especially in Yogyakarta as a tourism city. National Standardization Agency of Indonesia 
(SNI) 03-6389-2000 specifies that in reducing the external cooling load, the Overall Thermal Transfer 
Value (OTTV) of building envelope must be less than or equal to 45 Watt/m2. This research 
investigates the OTTV of building envelope in Cakra Kusuma hotel located in Yogyakarta City and 
then evaluate its materials using Life Cycle Assessment. As result, OTTV of building envelope in 
Cakra Kusuma is 29.9 W/m2. It indicates that building envelope status in energy conservation 
perspective is efficient due to its value is lower than the SNI 03-6389-2000 maximum standard limit. 
Life Cycle Assessment recovers all phases (cradle to grave) in energy and material flow analysis of the 
components from the building. Total energy embodied for building envelope is 172099.2 MJ and CO2  
emission is 99178.6 kg. The combination OTTV and Life Cycle Assessment in conducting green 
building perspective because it gives more accurate data in considering the energy conservation of 
hotel buildings. 
 
Key words : building envelope, OTTV, life cycle assessment, energy conservation 
 
 
1. Introduction 
Globally, the building sector contributes for cumsuming 30-40% of the total energy demand and 
approximately 44 % of the total material use as well as one-third of the total CO2 emission [1]. It has 
been identified as one of the major factors of greenhouse gas emission. In developing countries i.e. 
Indonesia, it has been a common issue that high economic growth used to be in line with rapid 
urbanization and population growth. Consequently, a highly-populated condition of developing 
countries will affect the environmental impacts because of the infrastructure growth including the 
buildings. If nothing is done, greenhouse gas emissions is predicted will be more than double in the 
next 20 years (UNEP,  2007).  
 
Building envelope is is the key component of thermal and energy performance in many types of 
building. Because it is primarily designed to insulate the heat transfer between inside and outside part 
of building. It also the largest building component and can play a major role in how building affect the 
environment [2]. However, building envelope is a primary component of building that should be a 
parameter to meet green building criteria. Vijayalaxmi (2010) has mentioned the significance of 
controlling overall thermal transfer value (OTTV) of building envelope in enhancing energy 
conservation. In decreasing external heat load from the building, it is essential to design building 
envelopes that use a standard OTTV based on National Standardization Agency of Indonesia (SNI). It 
gives the limitation of OTTV equal or below 45 W/m2 (SNI-03-6389-2000). The more OTTV of 
building envelope, it indicates the more external heat will pass through the interior of building. 
Besides, buildings consume various natural resources, including water, materials and energy, and also 
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releases many pollutants during its life cycle, i.e. from the raw material extraction to the building’s 
final disposal [3]. Thus any comprehensive assessment of building energy consumption or its 
environmental impacts is a compulsory to consider the entire life cycle of the building. Life cycle 
assessment (LCA) is a well-known tool for assessing the environmental impacts of product in its life 
span in order to achieve a low carbon and low energy consumption building.  
 
This research aims to assess and compare the energy performance and environmental impacts 
associated with building envelope overall thermal transfer value (OTTV) of hotel. Secondly, to 
achieve an integrated energy and environmental analysis through life cycle assessment (LCA) as part 
of integrating assessment for achieving green building standard in Indonesia. 
 
 
2.  Methodology 
2.1. Object of Study 
Object of this research is focus on building envelope of stared hotel Cakra Kusuma in Kaliurang 
street, Yogyakarta. It represents some hotel buildings in general and located in a strategic part of 
Yogyakarta. The average temperature of Yogyakarta is 25.5oC with relative humidity 44-98% (BPS, 
2014). This research is conducted on two and three floors hotel building with ground area of 945,75 
m2. Key construction characteristics of the Cakra Kusuma hotel building are determined in Table 1. 
 
 

 
*SNI 03-6389-2000 

 
 

 
 

Table 1. Building envelope components of Cakra Kusuma hotel based on its orientation 

Sides Components Material Thickness 
(mm) 

A 
(m2) 

k 
(W/mK)

* 

R 
(m2.K/W) 

South Opaque 
building 
envelope,  

windows and 
doors 

Exterior Plaster 10
414 

0.533 0.019  
Concrete brick 110 0.807 0.136  
Interior Plaster 10 0.533 0.019  

Glass 8 4.8 1.503 0.005  
Wood Frame 110 4.2 0.138 0.797  
Wood Door 50 6.4 0.138 0.362  

North Opaque 
building 

envelope and 
Windows 

Exterior Plaster 10
360 

0.533 0.019  
Concrete Brick 110 0.807 0.136  
Interior Plaster 10 0.533 0.019  

Glass 8 38.4 1.503 0.005  
Wood Frame 110 19.2 0.138 0.797  
Granite Panel 30 24 2.927 0.010  

West Opaque 
building 

envelope and 
Windows 

Exterior Plaster 10
234 

0.533 0.019  
Concrete Brick 110 0.807 0.136  
Interior Plaster 10 0.533 0.019  

Glass 8 6.3 1.503 0.005  
Wood Frame 110 8.5 0.138 0.797  

East Opaque 
building 

envelope and 
Windows 

Exterior Plaster 10
154 

0.533 0.019 
Concrete Brick 110 0.807 0.136 
Interior Plaster 10 0.533 0.019 
Granite Panel 30 71.6 2.927 0.010 

Glass 8 3.6 1.503 0.005 
Wood Frame 110 4.8 0.138 0.797 
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(a) (b) 

Figure 1.(a) East orientation view and (b) ground layout of the first floor of Cakra Kusuma hotel. 
 

2.2. OTTV Calculation 
Building envelope is a component which contributes significantly in conducting energy conservation 
of building. In defining performance of building envelope, we use Overall Thermal Transfer Value 
(OTTV). It is a measure of average heat gain into a building through the building envelope. It is a 
widely adopted measure in many countries for enhancing energy-efficient building design [4]. It used 
as a parameter to control cooling load of air conditioning system of the building. The concept of 
OTTV is based on the asumption that the envelope of building is completely closed. OTTV takes into 
consideration of three basic components of heat gain through the external walls and windows of 
building. There are: (i) heat conduction through the opaque walls; (ii) heat conduction through the 
glass windows; (iii) solar radiation through the glass windows. The general form of OTTV equation 
for an external wall based on its orientation is expressed: 

i

solgcwc

A
QQQ

OTTVi
++

=  (1) 

Where OTTV is total result of OTTVi (W/m2), Qwcis heat conduction through opaque wall (W), Qgcis 
heat conduction through window glass (W), Qsolis solar radiation through window glass (W) and Aiis 
total area of the building envelope. Heat conduction through the wall is defined as: 

)( eqWwcw TDUAQ ××=α  (2) 

α is absorbtion coefficient of wall because of its color, Awis area of wall (m2), Uw is thermal 
transmittance of wall or U-value of wall (W/m2.K), TDeq is temperature different equivalent (K). Heat 
conduction through the window glass is expressed as: 

DTUAQ gggc ××=  (3) 
Agis area of window glass (m2), Ugis thermal transmittance of windows glass or U-value of window 
glass (W/m2.K), DT is temperature difference between interior and exterior of building (K). Heat due 
to solar radiation through the window glass is expressed as: 

SFSCAQ gsol ××=  (4) 
U is thermal transmittance of wall (W/m2.K) anda Rtotal is total thermal resistances (m2.K/W). It covers 
resistance due to building envelopes’s materials and air resistance. 

totalR
U 1
=  (5) 

 
2.3. Life Cycle Assessment in Building Envelope 
Generally, the use of LCA on buildings can determine environmental impacts in whole process 
construction (WPC) or for only building material component combinations (BMCCs), depending on 
the purpose of the LCA [5]. This research will be relied on BMCCs which evaluates the 
environmental impacts of processes and products (goods and services) during their life-cycles from 
cradle to grave, including raw material extraction, manufacturing process, construction, operational 
and disposal. Figure 2 shows system boundaries for life cycle assessment in this research. 
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2.4. Embodied Energy and CO2 Emission 
The embodied energy of building materials generally includes energy for production in several phases, 
including material extraction, production, construction, maintenance and demolition [6]. Design 
records including building drawings are required for analysis of the embodied energy of building 
materials. These data can be obtained from local authorities, developers and the other stakeholders 
correlated with the buildings construction. CO2 emission calculation for building envelope materials 
can be determined by formulation [7]: 
 
Emission CO2 = [(Transportation x Emission factor of fuel)+(manufacturing x Emission factor of 
manufacturing)+(Human x Emission Factor)] 

 
Figure 2. Boundaries of life cycle assessment in building envelope 

 
 

3. Result and Discussion  
3.1. OTTV Result and Anaysis 
OTTV total is a sum of all partial OTTV based on its orientation. It is calculated based on equation 1 
to 4. We consider to use α = 0.30as an absorbptivity of solar radion of white color in opaque building 
envelope [7]. Result is shown in TABLE 2. From the table 1, Uw based on its orientation can be 
calculated to get Qcw the same method  is applied to obtain Ug. TDeq is be obtained by 10oC because 
of the weight-area ratio of the wall is higher than 195 kg/m2 [7]. 
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Based on results of OTTVi, it gives the total OTTV of building envelope in Cakra Kusuma is 29.9 
W/m2. It indicates that building envelope status in energy conservation perspective is efficient because 
its value is lower than the standard of SNI 03-6389-2000 which is below or equal than 45 W/m2. Its 
mean that the building envelope performance in rejecting the thermal effect from exterior building is 
relatively good. As the impact of this condition, HVAC system of hotel will need less energy to reach 
a comfort temperature inside because the cooling load is reduced by the building envelope. 
 
3.2. Embodied Energy and CO2 Emission Analysis 
To build a calculation model for CO2 emissions in the entire stages of building envelope, it should 
take into consideration the CO2 emissions generated from production and transportation of 
construction materials and equipment as well as the CO2 emissions generated from the construction 
process. The embodied energy is correlated with a process and the CO2 emissions is correlated with a 
product. To show the material quantities of building envelope in this research is SNI 6897 2008 which 
based on the database of building envelope properties including: cement, concrete brick, iron, sand, 
wood, clear glass and paint. In the other components there are human power which is involving labor, 
stone worker, head labor and foreman. This database is shown in table 3  below. From table 3, the 
estimation of embodied energy (MJ/kg) and CO2 (kg) is expressed in figure 3. 

 

 
Figure 3.Energy Embodied (MJ) and CO2 (kg) estimation of building envelope in  

Cakra Kusuma Hotel 

Table 2. OTTV Result in building envelope of Cakra Kusuma Hotel 

Sides 
Total Area 
of Opaque 

(m2) 

Total Area of 
Window (m2) α  Qcw (W) Qgc (W) Qsol (W) OTTVi 

(W/m2) 

South 424.6 4.8 0.30 850.9 156.2 465.6 3.4 
North 403.2 38.4 0.30 1056.4 1249.7 3045.1 12.1  
West 242.5 6.3 0.30 641 205.1  1530.9 9.6  
East 230.4 3.6 0.30 603.7 117.2 403.2 4.8 

Tabel 3. Building  envelope construction properties in Cakra Kusuma Hotel [8] [9]  

Components Dimension 
Unit Index[8] Total Area 

(m2) 

Embodied 
Energy(MJ/kg) 

[9] 

CO2 
emission/kg[

9] 

Materia
ls 

Concrete 
Block Kg/m2 750 1162  0.67 0.073 

Cement kg 12.13/m
2 1162 2 0.208 

Iron kg 0.28/m2 1162 25 1.91 
Sand kg 38/m2 1162 0.083  0.45 
Wood Kg/m3 70 74.5 0.94 1.7 
Clear 
Glass kg/m3 42 36.4 15 0.85 

Pain Kg/m2 0.4 2324 59 2.12 
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It can be conluded that the concrete brick is largest of energy consumption (70068.6 MJ) and CO2  
(63619.5 kg) emission in this case. The clear glass, even tough as the significant component to 
contribute the OTTV of the building but the life cycle assessment in energy embodied (2293 MJ) and 
CO2 emission (1299.5  kg) has shown the lowest impact for the environment. Total energy embodied 
for building envelope is 172099.2 MJ and CO2  emission is 99178.6 kg. 
 
 
4. Conclusion 
Life cycle assessment of building envelope has validated the environmental impact of its construction 
components beside the OTTV to gain energy conservation of hotel building regarding the 
environment aspects. From this research shows the integrated analysis of the OTTV in Cakra Kusuma 
hotel of  Yogyakarta City is 29.9 W/m2, total energy embodied is 172009.2 MJ and CO2 emission 
99178.6 kg. Concrete block gives a significant value to affect the the environment with 40.7% of total 
energy embodied and 64.1% of total CO2 emission.  
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Abstrak 
 

Menipisnya bahan bakar fosil seperti minyak yang dibuktikan Negara Indonesia sebagai pengimpor 
minyak menunjukkan bahwa konsumsi energi semakin meningkat. Hal tersebut menjadi kekhawatiran 
apabila bahan bakar fosil tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia secara 
menyeluruh, maka diperlukan salah satu kontribusi energi terbarukan dengan teknik konversi energi 
yang relatif mudah, seperti energi terbarukan mikro-hidro. Pada pembangkit tenaga mikro-hidro, 
jenis turbin yang banyak digunakan adalah jenis turbin Francis. Turbin memiliki peran besar dalam 
menentukan performansi dari pembangkit listrik, sehingga perlu diketahui performansi optimum dari 
turbin yang difungsikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh posisi 
penampang inlet turbin terhadap variasi kecepatan inlet di dalam medan aliran fluida dengan 
menggunakan pendekatan simulasi. Pembuatan desain turbin Francis cylindrical-casing yang 
dilengkapi dengan diameter penampang inlet sebesar 195mm serta meshing akan dilanjutkan pada 
tahap simulasi desain 3-dimensi dengan aplikasi CFD, boundary condition dinyatakan dengan 
kecepatan inlet sebesar 5m/s, 10m/s, dan 15m/s, sehingga diperoleh hasil simulasi berupa medan 
aliran fluida. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variasi kecepatan inlet fluida air memberikan 
pengaruh terhadap performansi turbin. Kecepatan inlet yang semakin cepat dapat menghasilkan 
fenomena pusaran pada rumah turbin semakin tinggi, dengan semakin tingginya fenomena pusaran 
pada rumah turbin, maka performansi turbin akan semakin meningkat.  
 
Kata-kata kunci : CFD, cylindrical casing, fenomena pusaran 
 
 
1. Pendahuluan 
Menipisnya bahan bakar fosil seperti minyak yang dibuktikan Negara Indonesia sebagai negara 
pengimpor minyak sejak tahun 2004 menunjukkan bahwa konsumsi energi oleh masyarakat Indonesia 
semakin meningkat. Hal tersebut menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia, apabila sektor 
energi yang didominasi oleh minyak sebagai bahan bakar fosil tidak mampu untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Maka sebagai bentuk dari solusi, pemerintah 
membuat suatu program untuk menambah pasokan energi melalui kontribusi energi terbarukan 
dengan persentase sekitar 17% pada tahun 2025. Jenis dari energi terbarukan cukup beragam dan 
tentunya disesuaikan dengan kondisi alam dari Negara Indonesia dalam penerapannya, salah satu jenis 
dari energi terbarukan yang memiliki potensi cukup besar, sesuai dengan istilah negara maritim seperti 
Negara Indonesia, dan memiliki teknik konversi energi yang relatif mudah adalah energi terbarukan 
mikro-hidro. Dalam merealisasikan teknik konversi energi terbilang relatif mudah, dikarenakan 
peralatan dan sumber daya yang diperlukan dapat dibuat dan ditemui di dalam negeri, khususnya 
dengan memanfaatkan kemampuan industri manufaktur dari Negara Indonesia sendiri. 
 
Energi listrik yang diperoleh dari energi terbarukan mikro-hidro melalui teknik konversi energi 
berpotensi dalam menghasilkan daya sekitar 761 MW, namun dalam implementasi di lapangan dapat 
diketahui nilai dari daya terpasang adalah sekitar 218 MW, hal ini menyatakan bahwa rasio 
kemanfaatan adalah berkisar pada nilai persentase 28% (Panigoro, A., 2013). Hal ini memberikan 
bukti nyata bahwa usaha yang memanfaatkan potensi dari energi terbarukan mikro-hidro dapat 
memenuhi kebutuhan energi masyarakat Indonesia. 
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Negara Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan memiliki kondisi wilayah yang 
beragam, dan seringkali tidak didukung dengan perkembangan infrastruktur serta pengetahuan 
masyarakat lokal yang memadai sebagai syarat dalam mengembangkan energi terbarukan mikro-
hidro, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti dan pengembang untuk membuat inovasi 
konstruksi sistem yang kuat, mudah diangkut dan dipasang, serta mudah dalam pengoperasian dan 
perawatan. Inovasi yang diberikan juga harus mempertimbangkan kebijakan perdagangan pasar bebas, 
khususnya dalam hal persaingan harga dan kualitas dari produk yang akan dipasarkan. Sudut pandang 
ekonomi membuktikan bahwa produk yang disertai dengan kemasan, yakni dengan cara menyatukan 
berbagai komponen sistem sehingga menghasilkan satu kesatuan yang saling bersinergi dan kompak, 
dapat memberikan penurunan harga secara signifikan. Maka dari itu untuk memenuhi tantangan dari 
segi konstruksi, operasional dan end of life,serta dipadu dengan sudut pandang ekonomi, dilakukan 
penelitian pada unit pembangkit tenaga mikro-hidro yang dapat dikemas secara kompak dan diurai 
dalam suatu kontainer sehingga menjadi satu kesatuan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Mikro-Hidro 
(PLTMH) yang terintegrasi. 
 
PLTMH merupakan pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air dalam skala yang lebih kecil 
dibandingkan dengan PLTA. Unit pembangkit tenaga mikro-hidro yang terdapat pada PLTMH 
memanfaatkan energi potensial air yang jatuh dan mengalir dari ketinggian tertentu. Pada penelitian 
ini air jatuh dan mengalir melalui sebuah pipa untuk dapat menggerakkan komponen dari unit mikro-
hidro berupa turbin. Turbin yang berputar pada porosnya akan menghasilkan energi mekanik, 
kemudian melalui teknik konversi energi akan diubah menjadi energi listrik melalui komponen 
generator. Turbin memiliki peran besar dalam menentukan performansi dari unit pembangkit tenaga 
mikro-hidro (Jain, Saini, dan Kumar, 2010). Sehingga, turbin yang difungsikan pada unit pembangkit 
tenaga mikro-hidro harus memiliki performansi yang optimum. Salah satu jenis turbin yang banyak 
digunakan pada unit pembangkit tenaga mikro-hidro adalah turbin Francis, dikarenakan memiliki 
rentang head yang lebar. Turbin Francis dikelompokkan dalam turbin reaksi, selain itu rentang head 
yang dimiliki adalah antara 20 sampai 700 m, dengan efisiensi mencapai lebih dari 90% (Wei dan 
Choi, 2013). Performansi dari turbin Francis dapat ditentukan oleh faktor-faktor, seperti daya output 
dari poros turbin dan efisiensi turbin yang dipengaruhi oleh fenomena pusaran. 
 
Pada penelitian ini, penulis akan meneliti pengaruh posisi penampang inlet turbin terhadap variasi 
kecepatan inlet fluida air di dalam medan aliran fluida, posisi penampang inlet turbin dan variasi 
kecepatan inlet fluida air akan dihadapkan pada performansi turbin Francis dengan cylindrical casing 
menggunakan pendekatan simulasi Computational Fluid Dynamics (CFD). 
 
Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan performansi turbin Francis. Jain et.al (2010), 
melakukan prediksi performansi dan efisiensi dari turbin Francis dengan poros horizontal berkapasitas 
3 MW. Penelitian dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak CFD FLUENT model turbulensi 
SST k-ω melalui variasi pada debit aliran, yakni 4,71 / , 5,93 / , 7,20 / , dan 8,00 / . 
Hasil simulasi melalui perangkat lunak CFD kemudian divalidasi dengan hasil eksperimen. Hasil dari 
penelitian ini yaitu bahwa efisiensi secara menyeluruh akan meningkat disebabkan oleh peningkatan 
debit, kemudian daya keluaran turbin akan semakin besar saat debit aliran mengalir pada turbin 
meningkat. Peningkatan efisiensi yang terjadi akan bermuara pada titik maksimum di debit desain, 
kemudian diikuti dengan penurunan efisiensi. Daya keluaran turbin dan efisiensi di titik maksimum 
pada desain akan diperoleh pada nilai debit sebesar 7,20 / .  
 
Dengan melakukan prediksi karakteristik parameter aliran pada guide vanes, stay vanes dan runner 
turbin yang diakibatkan pembukaan guide vanes dan kecepatan putar runner turbin, Khare et. Al 
(2010) menganalisis karakteristik parameter aliran pada turbin Francis dengan melakukan variasi pada 
pembukaan guide vanes, yakni 91,57 mm, 80,93 mm, 66,73 mm dan kecepatan putar runner turbin 
pada rentang 400-900 rpm. Hasil dari penelitian yaitu bahwa efisiensi maksimum diperoleh pada saat 
pembukaan guide vanes menunjukkan nilai 80,93 mm dengan 7200 / , dan komponen 
kecepatan aliran air pada bagian luar runner dipengaruhi oleh pembukaan guide vanes dan kecepatan 
putar runner turbin. Namun, pada bagian luar dari guide vanes dan stay vanes, pengaruh paling besar 
adalah oleh pembukaan guide vanes dibandingkan dengan kecepatan putar turbin. Maka dapat 
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disimpulkan ada dominansi pengaruh yang berbeda pada bagian luar runner dibandingkan bagian luar 
guide vanes dan stay vanes. 
Dari beberapa penelitian tentang turbin Francis di atas, diketahui bahwa untuk melakukan analisis atau 
memperoleh prediksi dari performansi turbin, dapat digunakan variasi kecepatan inlet turbin dan 
pembukaan guide vanes dengan sudut tertentu menggunakan pendekatan simulasi. Maka dari itu 
dengan adanya referensi terkait parameter yang mempengaruhi performansi turbin tersebut, dapat 
menjadi acuan untuk melakukan variasi kecepatan inlet turbin dengan nilai yang ditentukan pada 
boundary condition, serta melakukan pembukaan guide vanes dengan jumlah guide vanes yang sama 
dan sudut yang telah ditentukan. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui performansi optimum turbin Francis yang 
difungsikan pada unit pembangkit tenaga mikro-hidro melalui medan aliran fluida, khususnya 
pengaruh posisi penampang inlet turbin terhadap variasi kecepatan inlet fluida air dan bukaan guide 
vanes dengan sudut tertentu dengan menggunakan pendekatan simulasi, sehingga dapat digunakan 
untuk memperkuat hasil analisis dari pendekatan eksperimen terkait pengembangan prototip micro 
hydro in knockdown container menggunakan turbin Francis cylindrical casing. 
 
2.Metode 
Metode yang digunakan pada kegiatan penelitian tentang “Simulasi Numerik Aliran Fluida dalam 
Turbin Francis Cylindrical Casing dengan Komputasi Dinamika Fluida” dibagi menjadi 3 bagian, 
diantaranya adalah metode pengukuran manual, metode desain geometri turbin Francis cylindrical 
casing, dan metode simulasi menggunakan komputasi dinamika fluida. Penggunaan metode tersebut 
didasari oleh adanya kebutuhan dalam memperoleh bentuk aliran fluida air dengan permukaan yang 
didefinisikan oleh kondisi batas secara jelas dan seksama, hal ini tidak dapat diperoleh dengan metode 
yang menggunakan pendekatan eksperimen.  
 
Kegiatan penelitian yang dinyatakan ke dalam 3 bagian metode dapat diuraikan dan diringkas dalam 
bentuk diagram alir yang menyatakan alur kerja pada Gambar 1 sebagai berikut.. 

 
Gambar 1.Flow Chart Simulasi Numerik Aliran Fluida dalam Turbin Francis Cylindrical Casing 

dengan CFD 
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a. Membuat desain geometri turbin Francis  
Pembuatan desain turbin Francis diawali dengan melakukan pengukuran secara manual untuk 
komponen-komponen pada turbin Francis, kemudian dengan dimensi dan spesifikasi yang 
diperoleh dari pengukuran manual dapat dibuat desain komponen turbin secara terpisah.  

Desain komponen turbin yang diperoleh secara terpisah, kemudian dapat disatukan dengan 
metode assembly sehingga menjadi satu-kesatuan turbin.  

b. Melakukan simulasi pada desain 3-dimensi turbin Francis 
Simulasi turbin Francis dilakukan dengan menggunakan CFD ANSYS R15.0 menggunakan jenis 
analysis systems berupa Fluid Flow (CFX) untuk dapat mengetahui performansi turbin Francis, 
kemudian digunakan turbulence options  pada fluid model. Simulasi menggunakan properti 
air sebagai fluida yang mengalir pada turbin Francis, kemudian dapat ditentukan inlet dan outlet 
dari desain 3-dimensi turbin, sehingga dapat diketahui streamline, vector dan contour air mengalir 
dari inlet menuju bagian outlet. Namun, apabila diuraikan secara lebih spesifik, simulasi turbin 
Francis diawali dengan melakukan proses meshing pada desain 3-dimensi turbin Francis yang 
terdiri dari geometri komponen turbin, kemudian dapat ditentukan domain, boundary condition, 
dan interface pada bagian setup atau pre-processor. Langkah terakhir adalah simulasi model dan 
mengamati hasil pada bagian post-processor. 

c. Analisis dan kesimpulan 
Hasil simulasi CFD pada desain 3-dimensi turbin Francis mencakup pengaruh posisi penampang 
inlet turbin terhadap variasi kecepatan inlet fluida air dan bukaan guide vanes pada sudut tertentu 
yang dihadapkan pada performansi turbin Francis.  

Hasil simulasi CFD terkait dengan desain 3-dimensi yang direalisasikan berdasarkan data 
dimensi dan spesifikasi akan dianalisis, hasil analisis mencakup data hasil simulasi CFD pada 
desain 3-dimensi turbin Francis berupa medan aliran fluida, setelah diperoleh hasil analisis, 
kemudian hasil analisis akan disimpulkan.  

 
 

3. Pemodelan Geometri dan Pembuatan Meshing 
Langkah pertama adalah membuat model geometri yang akan digunakan dalam domain komputasi, 
diantaranya terdiri dari bagian yang tidak berputar atau stationary dan bagian yang berputar atau 
rotary. Bagian stationary, terdiri atas cylindrical casing dan guide vanes package, serta bagian rotary, 
terdiri atas runner dan shaft. Pembuatan desain 3-dimensi yang dinyatakan dalam model geometri 
setiap komponen dibuat dengan menggunakan SOLIDWORKS 2015 pada Gambar 2 dan Gambar 3. 
Gambar 2 menyatakan model geometri setiap komponen dari SOLIDWORKS 2015, dan Gambar 3 
menyatakan assembly dan hasil meshing assembly dari model geometri setiap komponen yang telah 
melalui tahap unite dan substract dari CFD ANSYS R15.0. 

 
Gambar 2. Model Geometri dari Komponen Turbin Francis  
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Gambar 2 yang berisi model geometri dari komponen turbin Francis, kemudian akan diimportke 
design modeler dari ANSYS R15.0 sebagai langkah kedua, pada design modeler akan terjadi proses 
unite dan substract sehingga object yang dianalisis akan menjadi 2 bagian diantaranya stationary dan 
rotary. Langkah ketiga akan dilakukan pembuatan meshing pada object sehingga akan dihasilkan 
mesh statistics, terdiri atas total nodes berjumlah 251.329 dan total elements berjumlah 1.139.312, 
total nodes dan elements, terdiri atas bagian stationary dengan total nodes adalah 135.549 dan total 
elements adalah 640.385, serta bagian rotary dengan total nodes adalah 115.780 dan total elements 
adalah 498.927. Model assembly yang terdiri dari bagian stationary (1. Cylindrical Casing dan 3. 
Guide Vane Package) dan rotary (2. Shaft dan 4. Runner) dalam design modeler serta hasil meshing 
dari model assembly tersaji pada Gambar 3. 
 

 
Gambar 3.Assembly dan Meshing Model Geometri Turbin Francis  

 
4. Boundary Conditions 
Model geometri dari turbin Francis dinyatakan untuk membuat inlet dan outlet dari boundary 
conditions, khususnya pada objectstationary. Gambar 4 menunjukkan lokasi dari inlet dan outlet dari 
boundary conditions. 

 
Gambar 4.Boundary Conditions dari Model Geometri Turbin Francis  

 
Pada analisis untuk model geometri turbin Francis yang dinyatakan pada Gambar 4, penentuan setup 
pada CFX Pre-Processor terdiri dari domain stationary dan rotary. Domain stationary dan rotary 
dinyatakan dengan tipe domain fluida, properti fluida air, reference pressure sebesar 106,5243 kPa 
yang merupakan penjumlahan dari tekanan atmosfer dan tekanan hidrostatis sesuai tinggi atau length 
dari turbin Francis yang digunakan, bouyancy model dengan penentuan gravitasi ke arah sumbu Z 
sebesar 9,81 m/s2 dan bouyant reference temperature sebesar 25°C, serta penggunaan turbulence 
options . Angular velocity yang dinyatakan pada runner dan shaft sebagai bagian dari domain 
rotary adalah sebesar 1000 rpm dengan putaran pada arah sumbu Z. Pada domain stationary, 
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kecepatan aliran fluida pada boundary inlet ditentukan pada nilai 5 m/s, 10 m/s, dan 15 m/s, kemudian 
pada bagian outlet, tipe boundary dinyatakan sebagai opening dengan tekanan relatif sebesar 0 Pa.   
 
5. Hasil dan Pembahasan 
Simulasi yang dilakukan terhadap 3 nilai parameter kecepatan inlet fluida yang berbeda, baik 5 m/s, 
10 m/s, dan 15 m/s dapat memberikan gambaran distribusi tekanan dan distribusi kecepatan pada fluid 
domain. Distribusi tekanan dan kecepatan yang diamati dari mid plane dinyatakan pada Gambar 5.   

 
Gambar 5.Pressure Contour dan Velocity Contour pada Turbin Francis di Mid Plane 

 
Pada Gambar 5 terlihat ada perbedaan contour antara 3 nilai parameter kecepatan inlet fluida yang 
berbeda, namun secara garis besar dapat diketahui bahwa terjadi penurunan tekanan dari bagian inlet 
menuju bagian outlet, penurunan tekanan secara signifikan terjadi pada saat aliran fluida air melewati 
guide vane sebagai domain stationary yang tidak berputar dan runner sebagai domain rotary yang 
berputar dengan angular velocity sebesar 1000 rpm., hal ini disebabkan adanya ekstraksi energi, 
khususnya pada bagian runner. Pada Gambar 5, kecepatan inlet fluida dengan nilai 5 m/s memiliki 
distribusi tekanan yang lebih merata pada domain stationary maupun domain rotary dibandingkan 
dengan kecepatan inlet fluida pada nilai 10 m/s maupun 15 m/s yang mengalami transisi penurunan 
tekanan saat aliran fluida air melewati guide vane menuju runner. 

 

 
Gambar 6. Velocity Streamline pada Tampak Atas Turbin Francisserta Velocity Vector pada Mid 

Plane Guide Vane Package dan Runner 
 



Seminar Nasional – XIV ISBN : 978-602-74127-0-5 | ISSN 1693-3168 
Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin di Industri 
Kampus ITENAS  
Bandung, 1-2 Desember 2015 
  
 

TKE | 21 

Pada Gambar 5, khususnya pada velocity contour, diketahui bahwa secara garis besar terjadi 
peningkatan kecepatan dari bagian inlet menuju bagian outlet, apabila diamati antara input kecepatan 
yang berbeda pada Gambar 5, peningkatan kecepatan diawali pada saat aliran fluida air bersentuhan 
dengan permukaan shaft yang berputar, dilanjutkan hingga aliran fluida air melewati guide vane dan 
runner. Kecepatan fluida yang relatif rendah menyebabkan peningkatan kecepatan fluida hanya terjadi 
pada sekitar permukaan shaft, namun kecepatan fluida yang relatif tinggi menyebabkan peningkatan 
kecepatan fluida air pada sekitar permukaan shaft dan menyebabkan aliran fluida terdorong menuju 
dinding turbin sehingga sebaran peningkatan kecepatan fluida terlihat lebih acak dibandingkan input 
kecepatan fluida yang relatif rendah, kemudian apabila diperhatikan dari rentang nilai distribusi 
kecepatan yang memasuki guide vane dan runner, semakin cepat input kecepatan fluida air pada inlet, 
maka sebaran peningkatan kecepatannya juga akan terjadi secara merata sebelum memasuki guide 
vane, hal ini dapat menyebabkan kecepatan fluida air menjadi lebih besar saat memasuki guide vane 
dan saat diarahkan menuju runner.    
 
Pengaruh posisi penampang inlet turbin terhadap variasi kecepatan inlet fluida air dapat memberikan 
fenomena pusaran yang berbeda untuk setiap nilai input kecepatan inlet yang berbeda  dan bukaan 
guide vanes dengan persentase 100% memberikan distribusi kecepatan yang berbeda pada daerah 
guide vanes dan runner untuk nilai kecepatan fluida yang berbeda di bagian input, kedua hal ini dapat 
dinyatakan dengan Gambar 6. 
 
Gambar 6 menyatakan adanya perbedaan jenis streamline dan vector untuk parameter kecepatan, baik 
pada saat aliran fluida air memasuki penampang inlet turbin Francis cylindrical casing maupun pada 
saat aliran fluida air memasuki guide vane dan runner. Gambar 6 menyatakan bahwa posisi 
penampang inlet turbin terhadap kecepatan inlet fluida air sebesar 5 m/s memberikan sebaran aliran 
fluida yang lebih merata, khususnya di sekitar permukaan shaft, berbeda dengan kecepatan inlet fluida 
air pada nilai 10 m/s dan 15 m/s, dimana sebaran aliran fluida tidak merata, khususnya pada saat 
bersinggungan dengan runner, air langsung terdorong menuju dinding turbin, sehingga tidak 
menyebabkan terjadinya fenomena pusaran di sekitar shaft hingga mencapai guide vane package dan 
runner. 
 
Gambar 6 menyatakan adanya perbedaan kuantitas fluida air yang memasuki guide vane dan runner, 
hal ini dapat disebabkan adanya sebaran aliran fluida yang cukup merata di sekitar shaft untuk 
kecepatan inlet fluida air sebesar 5 m/s, sehingga air yang memasuki guide vane package lebih banyak 
dan rugi-rugi menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan sebaran aliran fluida pada kecepatan inlet 
fluida air sebesar 10 m/s dan 15 m/s yang tidak merata di sekitar shaft, dimana kuantitas fluida air 
lebih banyak mengarah ke dinding turbin. Guide vane yang dilengkapi dengan casing menyebabkan 
air dengan kecepatan lebih besar akan mengalir menuju dinding turbin, sehingga akan lebih banyak 
bersinggungan dengan casing guide vane dibandingkan memasuki celah-celah guide vane yang lebih 
dekat dengan komponen shaft.   
 
 
6. Kesimpulan 
Berdasarkan simulasi numerik aliran fluida pada turbin Francis cylindrical casing dengan komputasi 
dinamika fluida, diketahui bahwa posisi penampang inlet turbin pada model geometri 3-dimensi 
memberikan fenomena pusaran pada aliran fluida yang mengalir dari inlet menuju outlet. Fenomena 
pusaran yang terjadi juga dipengaruhi dengan kecepatan fluida air pada bagian inlet, kecepatan 
sebesar 5 m/s memberikan fenomena pusaran yang merata di sekitar shaft, hal ini dapat menyebabkan 
fluida air yang memasuki guide vane akan lebih banyak dan terarah menuju runner sehingga dapat 
mengurangi rugi-rugi yang terjadi, namun semakin cepat aliran fluida di dalam turbin Francis, maka 
akan semakin besar potensi untuk bersinggungan dengan dinding turbin, sehingga fluida air yang 
memasuki guide vane akan lebih sedikit dan rugi-rugi semakin besar.  
 
Makalah ini menyatakan kemampuan dari komputasi dinamika fluida untuk memprediksi aliran fluida 
dari turbin Francis cylindrical casing berdasarkan model geometri dan kemampuan pendekatan 
numerik untuk memprediksi performansi turbin. Makalah ini memberikan informasi rugi-rugi 
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kecepatan yang akan terjadi pada saat kecepatan aliran fluida di bagian inlet semakin meningkat 
secara visualisasi.  
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